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ค าน า 
 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เปิดด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีการ
ปรับปรุงพัฒนาและด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และใช้ในทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้วนั้น  อาศัยอ านาจตามความในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หัวข้อ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งก าหนดให้
สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ทั้งมวลและ
ประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาที่เป็น
พ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพ่ิมเติม เป็นรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียน ก าหนดลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน สร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของการศึกษา 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ยึดแนวทางตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งได้แก่ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้าง สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ( IS) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
เป็นกรอบทิศทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นอกจากนี้ยังจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยขอขอบคุณคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
สมุทรสาครวุฒิชัย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างดียิ่ง เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จุดเน้นของโรงเรียน และนโยบายการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และมีความสุข เป็นพลเมืองทีด่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

 
 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
                                                                                                        ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)   
****************************** 

ตามตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศ
ไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น ตามแนวทางการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่ก าหนดทุก
ประการ โดยเน้นหลักการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งระบบ เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ในการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 

ในการนี้ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จึงประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยพุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป 
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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑เป็น 
หลักสูตรการศึกษาของประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก และได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดย
มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้
พร้อมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยจึงได้ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้วยการวางแผนและการ
ด าเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วน 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้ด าเนินการประเมินผลใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และ
น ามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
รายวิชาอ่ืนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตร
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เน้นให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เป็นผู้ประพฤติดี มีวินัย รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
ทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน และค าอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  ท าให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติม
ตามความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการสนับสนุน 
ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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อัตลักษณ์โรงเรียน 
 

เป็นคนดี มีความพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ 
 

เรียนรู้คู่คุณธรรม ผู้น าด้านกีฬา 
 
ปรัชญาโรงเรียน 

 

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ ปัญญาก่อให้เกิดสุข 
 

วิสัยทัศน ์
  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการบริหาร

จัดการองค์กรสู่ศตวรรษท่ี 21   

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ส่งเสริมร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 
9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียน 
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เป้าประสงค ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  การเรียนรู้
และและกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งเสริม/พัฒนาให้นักเรียน เก่ง ดี และมีความสุข มีการวัดผลประเมินผลและก ากับนิเทศเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง                         
 มิติด้านประสิทธิผล ด าเนินการเทียงเคียงมาตรฐานสากลและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ดี ครูนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ คู่คุณธรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ
อย่างเข้าใจตรงกันทุกคน 
 มิติด้านคุณภาพนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจด้านการจัดกิ จกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่สนองต่อความรู้ความสามารถของนักเรียนและร่วมพัฒนาคุณภาพทุกๆด้ าน 
ภาคภูมิใจในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 มิติด้านประสิทธิภาพพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยมีการวัดประเมินผล อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
ครูนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและรู้จักรักการอ่านอย่างสม่ าเสมอ มีการประชุมปรึกษาหารือ 
เพ่ือท าความเข้าใจตรงกันอย่างสม่ าเสมอ โดยติดตามนิเทศและประเมินผลอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงานต่อ
ชุมชน 
 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างสม่ าเสมอ ใช้สื่อ นวัตกรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ICT) สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาการ
บริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้กระจายงานไปปฏิบัติโดยมีการประเมินผล ติดตาม
ผลและรายงานผลให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง หาแนวทางมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่งรัดพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มิติด้านประสิทธิผล  ครูนักเรียนร่วมใจปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเสมอภาค 
 มิติด้านคุณภาพ  ครู นักเรียน มีความพึงพอใจ เรียนอย่างสนุกสนาน สนองความต้องการให้เก่ง ดี และมี
ความสุข โดยหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มิติด้านประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ครูได้ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพ เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาอย่างพอเพียง 
 มิติด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนากระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   จัดสรรงบประมาณด้วยระบบคุณภาพ 
 มิติด้านประสิทธิผล  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติอย่างเข้าใจ
ตรงกัน 
 มิติด้านคุณภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจจะร่วมระดมทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทุก ๆด้าน 
 มิติด้านประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอและมีระบบ 
 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  พัฒนาการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณโดยมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
ได้อย่างโปร่งใส 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรรหา/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับชาติ  
 มิติด้านประสิทธิผล ครู บุคลากรทางการศึกษาทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติอย่างเข้าใจ                    
 มิติด้านคุณภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจจะพัฒนาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชาติ 
ทุกๆด้าน 
 มิติด้านประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุม อบรมเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนไปสู่ระบบมาตรฐานสากล  
 มิติด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  เร่งรัดพัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 มิติด้านประสิทธิผล พัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 มิติด้านคุณภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
 มิติด้านประสิทธิภาพ  อาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้มีระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบสื่อนวัตกรรมให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ประสานแหล่งเรียนรู้ภายนอก มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมมือพัฒนาด้านการจัด
การศึกษา       

มิติด้านประสิทธิผล  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ทราบแนวทางปรับสู่ระบบและวิธีที่ได้มา
อย่างเข้าใจตรงกันทุกคน 

มิติด้านคุณภาพ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความภาคภูมิใจที่พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนทุกๆด้าน 

มิติด้านประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชนเทศบาลต าบลบางปลา เป็นต้น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาแหล่งความรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

 ค่านิยมของโรงเรียน 

ใช้หลักของ “SMART” 

Smile  = การยิ้มให้กัน (การยิ้มไหว้ ทักทายกันทุกๆวันที่พบกัน) 

Mora l = ใช้คุณธรรม (มีกัลยาณมิตรร่วมกันท างาน คิดดี พูดดี ท าดี) 

Awareness = มีความตระหนักต่องานในหน้าที่ (ท างานส าเร็จมีคุณภาพ) 

Respect = การให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี) 

Teamwork = ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข (การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังนี้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้ง
การเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อตนเอง และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพ 
8. ภาษาตา่งประเทศ 

 

ในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได ้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้ง 

ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้ จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู๎ 

จ านวน 57 มาตรฐาน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน 

ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาส 
ต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง ของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปญัญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่ 
เกิดข้ึนจากากรด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและการน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแกป้ัญหาที่ก าหนดให้ 
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฏีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก๎ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไมม่ีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความส าเร็จไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.3 เขา้ใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.3 เขา้ใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และ
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการคิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิโลก รวมทั้งผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมคีวามคิด
สร้างสรรค์ดว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เทา่ทัน และมีจริยธรรม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่รว่มกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ 
ตนนับถือ 
 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ 
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างม ี 
ดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของ 
การรว่มมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารงความ
เป็นไทย 
 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน ใช้แผนที่และ 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ 
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ 
ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง สม่ าเสมอ มีวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
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สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอ่สุขภาพอุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติดและ 
ความรุนแรง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 
คุณคา่งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู๎สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่ 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถา่ยทอด 
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น 
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
สาระท่ี 2 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ 
เขียน 
 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1ใชภ้าษาตา่งประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งใหผู้้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น 

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรา่งกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างใหเ้ป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด 

แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุง่พัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างาน 

รว่มกัน การรู้จักแกป้ัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และ 
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างาน
รว่มกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิ่นตามความ 

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น 
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) แผนการเรียน เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  

   ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

o วิทยาศาสตร ์
o วิทยาการค านวณ 
o การออกแบบและเทคโนโลย ี

 
80 (2.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

 
120 (3.0 นก.) 

- 
- 

 
- 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ประวัติศาสตร ์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
o ภูมิศาสตร ์
o เศรษฐศาสตร ์

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
- 
 
 

80 (2.0 นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   การงานอาชีพ - 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  560 (14.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 480 (12.0 นก.) 

• รายวิชาเพ่ิมเติม  

- วิชาเพิ่มเติม 
- รายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

560 (14.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

520 (13.0 นก.) 
- 

600 (15.0 นก.) 
- 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 640 (16.0 นก.) 520 (13.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- ชุมนุม/รักษาดินแดน 

o กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 
รวมเวลาเรียน/คาบ/หน่วยกิต/ปี 1,320 ชม. 

(30.0 นก.) 
1,240 ชม. 
(28.0 นก.) 

1,200 ชม. 
(27.0 นก.) 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) แผนการเรียน อุตสาหกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม เวลาเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  

   ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

o วิทยาศาสตร ์
o วิทยาการค านวณ 
o การออกแบบและเทคโนโลย ี

 
80 (2.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

 
120 (3.0 นก.) 

- 
- 

 
- 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ประวัติศาสตร ์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
o ภูมิศาสตร ์
o เศรษฐศาสตร ์

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
- 
 
 

80 (2.0 นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   การงานอาชีพ - 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  560 (14.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 480 (12.0 นก.) 

• รายวิชาเพ่ิมเติม  

- วิชาเพิ่มเติม 
- รายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

560 (14.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

520 (13.0 นก.) 
- 

600 (15.0 นก.) 
- 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 640 (16.0 นก.) 520 (13.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- ชุมนุม/รักษาดินแดน 

o กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 
รวมเวลาเรียน/คาบ/หน่วยกิต/ปี 1,320 ชม. 

(30.0 นก.) 
1,240 ชม. 
(28.0 นก.) 

1,200 ชม. 
(27.0 นก.) 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) แผนการเรียน คหกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  

   ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

o วิทยาศาสตร ์
o วิทยาการค านวณ 
o การออกแบบและเทคโนโลย ี

 
80 (2.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

 
120 (3.0 นก.) 

- 
- 

 
- 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ประวัติศาสตร ์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
o ภูมิศาสตร ์
o เศรษฐศาสตร ์

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
- 
 
 

80 (2.0 นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   การงานอาชีพ - 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  560 (14.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 480 (12.0 นก.) 

• รายวิชาเพ่ิมเติม  

- วิชาเพิ่มเติม 
- รายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

560 (14.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

520 (13.0 นก.) 
- 

600 (15.0 นก.) 
- 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 640 (16.0 นก.) 520 (13.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- ชุมนุม/รักษาดินแดน 

o กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 

 
 



20 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) แผนการเรียน พลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  

   ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

o วิทยาศาสตร ์
o วิทยาการค านวณ 
o การออกแบบและเทคโนโลย ี

 
80 (2.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

 
120 (3.0 นก.) 

- 
- 

 
- 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ประวัติศาสตร ์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
o ภูมิศาสตร ์
o เศรษฐศาสตร ์

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
- 
 
 

80 (2.0 นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   การงานอาชีพ - 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  560 (14.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 480 (12.0 นก.) 

• รายวิชาเพ่ิมเติม  

- วิชาเพิ่มเติม 
- รายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

560 (14.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

520 (13.0 นก.) 
- 

600 (15.0 นก.) 
- 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 640 (16.0 นก.) 520 (13.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- ชุมนุม/รักษาดินแดน 

o กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  

   ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

o วิทยาศาสตร ์
o วิทยาการค านวณ 
o การออกแบบและเทคโนโลย ี

 
80 (2.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

 
120 (3.0 นก.) 

- 
- 

 
- 

20 (0.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ประวัติศาสตร ์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
o ภูมิศาสตร ์
o เศรษฐศาสตร ์

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
40 (1.0 นก.) 

 
 

80 (2.0 นก.) 

 
- 
 
 

80 (2.0 นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   การงานอาชีพ - 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน)  560 (14.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 480 (12.0 นก.) 

• รายวิชาเพ่ิมเติม  

- วิชาเพิ่มเติม 
- รายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

560 (14.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

520 (13.0 นก.) 
- 

600 (15.0 นก.) 
- 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 640 (16.0 นก.) 520 (13.0 นก.) 600 (15.0 นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- ชุมนุม/รักษาดินแดน 

o กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

40 ชม. 
 
- 

40 ชม. 
40 ชม. 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1.0 ว30104 วิทยาศาสตร์โลก  และอวกาศ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 ศ31102 ศิลปะ 0.5 

ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิทยาการค านวณ 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.0 รวมพื้นฐาน 7.0 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ30201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว31246 การจัดการเอกสาร 0.5 ว31247 การน าเสนอเบื้องต้น 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 0.5 จ31202 ภาษาจีน 0.5 
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 
I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1.0 ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 
ว30201 ฟิสิกส์ 2.0 ว30202 ฟิสิกส์ 2.0 
ว30221 เคมี 1.5 ว30222 เคมี 1.5 
ว30241 ชีววิทยา 1.5 ว30242 ชีววิทยา 1.5 

            
รวมเพิ่มเติม 10.0 รวมเพิ่มเติม 10.0 
รวมทั้งหมด 17.0 รวมทั้งหมด 17.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 ชม. ก31902 แนะแนว 20 ชม. 
ก31903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก31904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก31905 ชุมนุม ก31906 ชุมนุม 
ก31909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก31910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            
รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน คณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1.0 ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 ศ31102 ศิลปะ 0.5 

ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 ว30107 วิทยาการค านวณ 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.0 รวมพื้นฐาน 7.0 

วิชาเพิ่มเติม     วชิาเพิ่มเติม 

อ30201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว31246 การจัดการเอกสาร 0.5 ว31247 การน าเสนอเบื้องต้น 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 0.5 จ31202 ภาษาจีน 0.5 

พ31201 พลศึกษา 0.5 พ31202 พลศึกษา 0.5 

ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 

อ31201 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 

อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ31202 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 

ท30201 การเขียน 1.0 อ31204 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 

I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1.0 ท30202 การพูด 1.0 

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 8.5 

รวมทั้งหมด 15.5 รวมทั้งหมด 15.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 ชม. ก31902 แนะแนว 20 ชม. 

ก31903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31905 ชุมนุม ก31906 ชุมนุม 

ก31909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก31910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-สงัคมศึกษา) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30103 วิทย์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1.0 ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 ศ31102 ศิลปะ 0.5 

ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 ว30107 วิทยาการค านวณ 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.0 รวมพื้นฐาน 7.0 

วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม 

อ30201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว31246 การจัดการเอกสาร  0.5 ว31247 การน าเสนอเบื้องต้น 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 0.5 จ31202 ภาษาจีน 0.5 

พ31201 พลศึกษา 0.5 พ31202 พลศึกษา 0.5 

ท30201 การเขียน 1.0 ท30202 การพูด 1.0 

อ31201 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ31202 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 

อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ31204 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 

ส31221 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 1.0 ส31222 การปกครองท้องถิ่นของเรา 1.0 

ส31281 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 1.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 

I30201 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 15.5 รวมทั้งหมด 14.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 ชม. ก31902 แนะแนว 20 ชม. 

ก31903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31905 ชุมนุม ก31906 ชุมนุม 

ก31909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก31910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน เทคโนโลยี) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1.0 ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 ศ31102 ศิลปะ 0.5 

ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิทยาการค านวณ 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.0 รวมพื้นฐาน 7.0 

วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม 

อ30201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว31246 การจัดการเอกสาร 0.5 ว31247 การน าเสนอเบื้องต้น 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 0.5 จ31202 ภาษาจีน 0.5 

พ31201 พลศึกษา 0.5 พ31202 พลศึกษา 0.5 

ท30201 การเขียน 1.0 ท30202 การพูด 1.0 

ว30206 ภาษาซี 2.0 ว30209 ระบบปฎิบัติการ Andrroid1 1.0 

ว30207 หุ่นยนต์อัตโนมัติ1 2.0 ว30211 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2.0 

I30201 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ 1.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมท้ังหมด 15.5 รวมทั้งหมด 14.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 ชม. ก31902 แนะแนว 20 ชม. 

ก31903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31905 ชุมนุม ก31906 ชุมนุม 

ก31909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก31910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน อุตสาหกรรม) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1.0 ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 ศ31102 ศิลปะ 0.5 

ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิทยาการค านวณ 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.0 รวมพื้นฐาน 7.0 

วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม 

อ30201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว31246 การจัดการเอกสาร 0.5 ว31247 การน าเสนอเบื้องต้น 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 0.5 จ31202 ภาษาจีน 0.5 

พ31201 พลศึกษา 0.5 พ31202 พลศึกษา 0.5 

ท30201 การเขียน 1.0 ท30202 การพูด 1.0 

ง30213 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2.0 ง30216 งานเขียนแบบ 1 1.0 

ง30226 งานช่างไม้และวัสดุจากธรรมชาติ 2.0 ง30215 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2.0 

I30201 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ 1.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 15.5 รวมทั้งหมด 14.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 ชม. ก31902 แนะแนว 20 ชม. 

ก31903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31905 ชุมนุม ก31906 ชุมนุม 

ก31909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก31910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน คหกรรม) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1.0 ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 ศ31102 ศิลปะ 0.5 

ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิทยาการค านวณ 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.0 รวมพื้นฐาน 7.0 

วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม 

อ30201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว31246 การจัดการเอกสาร 0.5 ว31247 การน าเสนอเบื้องต้น 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 0.5 จ31202 ภาษาจีน 0.5 

พ31201 พลศึกษา 0.5 พ31202 พลศึกษา 0.5 

ท30201 การเขียน 1.0 ท30202 การพูด 1.0 

ง30213 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2.0 ง30216 งานเขียนแบบ 1 1.0 

ง30226 งานช่างไม้และวัสดุจากธรรมชาติ 2.0 ง30215 งานติดตั้งไฟฟา้ในอาคาร 2.0 

I30201 การศึกษาและการสร้างฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 15.5 รวมทั้งหมด 14.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 ชม. ก31902 แนะแนว 20 ชม. 

ก31903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31905 ชุมนุม ก31906 ชุมนุม 

ก31909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก31910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน พลศึกษา) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(ชีววิทยา) 1.0 ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 ศ31102 ศิลปะ 0.5 

ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิทยาการค านวณ 1 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.0 รวมพื้นฐาน 7.0 

วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม 

อ30201 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30202 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว31246 การจัดการเอกสาร 0.5 ว31247 การน าเสนอเบื้องต้น 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 0.5 จ31202 ภาษาจีน 0.5 

พ31201 พลศึกษา 0.5 พ31202 พลศึกษา 0.5 

ท30201 การเขียน 1.0 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 

พ30205 แฮนด์บอล 1 1.0 ท30202 การพูด 1.0 

พ30209 กรีฑา 1 1.0 พ30203 ฟุตซอล 1 1.0 

พ30211 เทเบิลเทนนิส 1 1.0 พ30206 แฮนด์บอล 2 1.0 

I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1.0 พ30210 กรีฑา 2 1.0 

 '30225 งานช่างพื้นฐาน 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 15.5 รวมทั้งหมด 14.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก31901 แนะแนว 20 ชม. ก31902 แนะแนว 20 ชม. 

ก31903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก31905 ชุมนุม ก31906 ชุมนุม 

ก31909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก31910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) 1.5 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 0.5 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 ศ32102 ศิลปะ 0.5 

ง30101 การงานอาชีพ 0.5 ง30102 การงานอาชีพ 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

รวมพื้นฐาน 7.5 รวมพื้นฐาน 7.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
อ30203 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30204 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว32247 การน าเสนอขั้นสูง 0.5 ว32248 ตารางการท างานเบื้องต้น 0.5 

จ32201 ภาษาจีน 0.5 จ32202 ภาษาจีน 0.5 

ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 

ว30203 ฟิสิกส์ 2.0 ว30204 ฟิสิกส์ 2.0 

ว30223 เคมี 1.5 ว30224 เคมี 1.5 

ว30243 ชีววิทยา 1.5 ว30244 ชีววิทยา 1.5 

            

            

รวมเพิ่มเติม 9.0 รวมเพิ่มเติม 9.0 

รวมทั้งหมด 16.5 รวมทั้งหมด 16.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก32901 แนะแนว 20 ชม. ก32902 แนะแนว 20 ชม. 

ก32903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก32904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก32905 ชุมนุม ก32906 ชุมนุม 

ก32909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. ก32910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. 

I30903 การน าองค์ความรู้ไปบริการสังคม 20 ชม.       

รวมกิจกรรม 70 ชม. รวมกิจกรรม 50 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 ศ32102 ศิลปะ 0.5 
ง30101 การงานอาชีพ 0.5 ง30102 การงานอาชีพ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            
รวมพื้นฐาน 7.5 รวมพื้นฐาน 7.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
อ30203 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30204 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 
ว32247 การน าเสนอขั้นสูง 0.5 ว32248 ตารางการท างานเบื้องต้น 0.5 
จ32201 ภาษาจีน 0.5 จ32202 ภาษาจีน 0.5 
พ32201 พลศึกษา 0.5 พ32202 พลศึกษา 0.5 
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 
อ32201 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ32202 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ32204 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 
ท30204 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ท30203 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 

            
            

รวมเพิ่มเติม 7.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 
รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว 20 ชม. ก32902 แนะแนว 20 ชม. 
ก32903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32905 ชุมนุม ก32906 ชุมนุม 
ก32909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. ก32910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. 
I30903 การน าองค์ความรู้ไปบริการสังคม 20 ชม.       

รวมกิจกรรม 70 ชม. รวมกิจกรรม 50 ชม. 

 



31 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียน เทคโนโลยี) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 ศ32102 ศิลปะ 0.5 
ง30101 การงานอาชีพ 0.5 ง30102 การงานอาชีพ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            
รวมพื้นฐาน 7.5 รวมพื้นฐาน 7.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
อ30203 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30204 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 
ว32247 การน าเสนอขั้นสูง 0.5 ว32248 ตารางการท างานเบื้องต้น 0.5 
จ32201 ภาษาจีน 0.5 จ32202 ภาษาจีน 0.5 
พ32201 พลศึกษา 0.5 พ32202 พลศึกษา 0.5 
ท30204 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ท30203 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 
ว30208 หุ่นยนต์อัตโนมัติ2 1.0 ว30210 ระบบปฎิบัติการ Andrroid2 1.0 
ว30213 ตัดต่อวิดีโอ 2.0 ว30218 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 2.0 
 ง30228 งานอาชีพและธุรกิจ 1.0        

            
รวมเพิ่มเติม 7.5 รวมเพิ่มเติม 6.5 
รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 14.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว 20 ชม. ก32902 แนะแนว 20 ชม. 
ก32903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32905 ชุมนุม ก32906 ชุมนุม 
ก32909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. ก32910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. 
I30903 การน าองค์ความรู้ไปบริการสังคม 20 ชม.       

รวมกิจกรรม 70 ชม. รวมกจิกรรม 50 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียน อุตสาหกรรม) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 ศ32102 ศิลปะ 0.5 
ง30101 การงานอาชีพ 0.5 ง30102 การงานอาชีพ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            
รวมพื้นฐาน 7.5 รวมพื้นฐาน 7.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
อ30203 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30204 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 
ว32247 การน าเสนอขั้นสูง 0.5 ว32248 ตารางการท างานเบื้องต้น 0.5 
จ32201 ภาษาจีน 0.5 จ32202 ภาษาจีน 0.5 
พ32201 พลศึกษา 0.5 พ32202 พลศึกษา 0.5 
ท30204 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ท30203 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 
ง30217 งานเขียนแบบ 2 2.0 ง30219 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1.0 
ง30218 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2.0 ง30220 เชื่อมโลหะเบื้องต้น 2.0 

            
            

รวมเพิ่มเติม 7.5 รวมเพิ่มเติม 6.5 
รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 14.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว 20 ชม. ก32902 แนะแนว 20 ชม. 
ก32903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32905 ชุมนุม ก32906 ชุมนุม 
ก32909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. ก32910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. 
I30903 การน าองค์ความรู้ไปบริการสังคม 20 ชม.       

รวมกิจกรรม 70 ชม. รวมกิจกรรม 50 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียน คหกรรม) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 ศ32102 ศิลปะ 0.5 
ง30101 การงานอาชีพ 0.5 ง30102 การงานอาชีพ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            
รวมพื้นฐาน 7.5 รวมพื้นฐาน 7.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
อ30203 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30204 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 
ว32247 การน าเสนอขั้นสูง 0.5 ว32248 ตารางการท างานเบื้องต้น 0.5 
จ32201 ภาษาจีน 0.5 จ32202 ภาษาจีน 0.5 
พ32201 พลศึกษา 0.5 พ32202 พลศึกษา 0.5 
ท30204 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ท30203 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 
ง30205 ขนมอบ 1 2.0 ง30207 ขนมอบ 2 1.0 
ง30207 เครื่องดื่ม 1 2.0 ง30208 เครื่องดื่ม 2 2.0 

            
            

รวมเพิ่มเติม 7.5 รวมเพิ่มเติม 6.5 
รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 14.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว 20 ชม. ก32902 แนะแนว 20 ชม. 
ก32903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32905 ชุมนุม ก32906 ชุมนุม 
ก32909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. ก32910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. 
I30903 การน าองค์ความรู้ไปบริการสังคม 20 ชม.       

รวมกิจกรรม 70 ชม. รวมกิจกรรม 50 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียน พลศึกษา) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2564) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 ศ32102 ศิลปะ 0.5 
ง30101 การงานอาชีพ 0.5 ง30102 การงานอาชีพ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            
รวมพื้นฐาน 7.5 รวมพื้นฐาน 7.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
อ30203 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30204 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 
ว32247 การน าเสนอขั้นสูง 0.5 ว32248 ตารางการท างานเบื้องต้น 0.5 
จ32201 ภาษาจีน 0.5 จ32202 ภาษาจีน 0.5 
พ32201 พลศึกษา 0.5 พ32202 พลศึกษา 0.5 
ท30204 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ท30203 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 
พ32205 เทควันโด 1 1.0 พ32206 เทควันโด 2 1.0 
พ32203 วอลเลย์บอล 1 1.0 พ32204 วอลเลย์บอล 2 1.0 
พ32207 แบดมินตัน 1 1.0 พ32208 แบดมินตัน 2 1.0 
ง30228   งานอาชีพธุรกิจ  1.0     

            
            

รวมเพิ่มเติม 7.5 รวมเพิ่มเติม 6.5 
รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 14.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก32901 แนะแนว 20 ชม. ก32902 แนะแนว 20 ชม. 
ก32903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 

20 ชม. 
ก32905 ชุมนุม ก32906 ชุมนุม 
ก32909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. ก32910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ชม. 
I30903 การน าองค์ความรู้ไปบริการสังคม 20 ชม.       

รวมกิจกรรม 70 ชม. รวมกิจกรรม 50 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน คณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) 1.5 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ว30106 การออกแบบและและเทคโนโลยี 2 0.5 ศ33102 ศิลปะ 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 ว30108 วิทยาการค านวณ 2 0.5 

ง30103 การงานอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

            

            

รวมพื้นฐาน 6.0 รวมพื้นฐาน 6.0 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ30205 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30206 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว33247 ตารางการท างานขั้นสูง 0.5 ว33248 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 0.5 

จ33201 ภาษาจีน 0.5 จ33202 ภาษาจีน 0.5 

ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 

ว30205 ฟิสิกส์ 2.0 ว30206 ฟิสิกส์ 2.0 

ว30225 เคมี 1.5 ว30226 เคมี 1.5 

ว30245 ชีววิทยา 1.5 ว30246 ชีววิทยา 1.5 

ท30205 หลักภาษาไทย 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 10.0 รวมเพิ่มเติม 9.0 

รวมทั้งหมด 16.0 รวมทั้งหมด 15.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 ชม. ก33902 แนะแนว 20 ชม. 

ก33903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33905 ชุมนุม ก33906 ชุมนุม 

ก33909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก33910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 ศ33102 ศิลปะ 0.5 

ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว30108 วิทยาการค านวณ 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

ง30103 การงานอาชีพ 0.5       

            

            

รวมพื้นฐาน 6.0 รวมพื้นฐาน 5.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ30205 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30206 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

ว33247 ตารางการท างานขั้นสูง 0.5 ว33248 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 0.5 

จ33201 ภาษาจีน 0.5 จ33202 ภาษาจีน 0.5 

พ33201 พลศึกษา 0.5 พ33202 พลศึกษา 0.5 

ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2.0 

อ33201 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ33202 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 

อ33203 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ33204 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 

อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1.0 ท30206 ประวัติวรรณคดี 1.0 

ส33262 เหตุการณ์ส าคัญ 1.0       

ท30205 หลักภาษาไทย 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 9.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 15.5 รวมทั้งหมด 13.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 ชม. ก33902 แนะแนว 20 ชม. 

ก33903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33904/ นักศกึษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33905 ชุมนุม ก33906 ชุมนุม 

ก33909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก33910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน เทคโนโลยี) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 ศ33102 ศิลปะ 0.5 

ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว30108 วิทยาการค านวณ 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

ง30103 การงานอาชีพ 0.5       

            

            

รวมพื้นฐาน 6.0 รวมพื้นฐาน 5.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ30205 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30206 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1.0 ว33248 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 0.5 

ว33247 ตารางการท างานขั้นสูง 0.5 จ33202 ภาษาจีน 0.5 

จ33201 ภาษาจีน 0.5 พ33202 พลศึกษา 0.5 

พ33201 พลศึกษา 0.5 ท30206 ประวัติวรรณคดี 1.0 

ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 ว30215 สื่อประสม 2.0 

ว30216 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2.0 ว30214 คอมพิวเตอร์ 3 มิติ 2.0 

ว30217 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.0       

ส33261 เหตุการณ์ส าคัญ 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 14.5 รวมทั้งหมด 13.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 ชม. ก33902 แนะแนว 20 ชม. 

ก33903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33905 ชุมนุม ก33906 ชุมนุม 

ก33909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก33910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน อุตสาหกรรม) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 ศ33102 ศิลปะ 0.5 

ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว30108 วิทยาการค านวณ 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

ง30103 การงานอาชีพ 0.5       

            

            

รวมพื้นฐาน 6.0 รวมพื้นฐาน 5.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ30205 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30206 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1.0 ว33248 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 0.5 

ว33247 ตารางการท างานขั้นสูง 0.5 จ33202 ภาษาจีน 0.5 

จ33201 ภาษาจีน 0.5 พ33202 พลศึกษา 0.5 

พ33201 พลศึกษา 0.5 ท30206 ประวัติวรรณคดี 1.0 

ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 ง30223 งานจักรยานยนต์ 2.0 

ง30221 งานวัดละเอียด 1.0 ง30224 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2.0 

ง30222 งานเครื่องยนต์เล็ก 2.0       

ส33261 เหตกุารณ์ส าคัญ 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 8.0 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 14.0 รวมทั้งหมด 13.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 ชม. ก33902 แนะแนว 20 ชม. 

ก33903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33905 ชุมนุม ก33906 ชุมนุม 

ก33909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก33910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน คหกรรม) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 ศ33102 ศิลปะ 0.5 

ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว30108 วิทยาการค านวณ 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

ง30103 การงานอาชีพ 0.5       

            

            

รวมพื้นฐาน 6.0 รวมพื้นฐาน 5.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ30205 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30206 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1.0 ว33248 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 0.5 

ว33247 ตารางการท างานขั้นสูง 0.5 จ33202 ภาษาจีน 0.5 

จ33201 ภาษาจีน 0.5 พ33202 พลศึกษา 0.5 

พ33201 พลศึกษา 0.5 ท30206 ประวัติวรรณคดี 1.0 

ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 ง30210 อาหารเพื่อสุขภาพ 2.0 

ง30209 อาหารว่าง  1.0 ง30212 งานบริกสนอาหารและเครื่องดื่ม 2.0 

ง30211 อาหารนานาชาติ 2.0       

ส33261 เหตุการณ์ส าคัญ 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 8.5 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 14.5 รวมทั้งหมด 13.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 ชม. ก33902 แนะแนว 20 ชม. 

ก33903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33905 ชุมนุม ก33906 ชุมนุม 

ก33909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก33910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน พลศึกษา) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 ศ33102 ศิลปะ 0.5 

ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ว30108 วิทยาการค านวณ 2 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

ง30103 การงานอาชีพ 0.5       

            

            

รวมพื้นฐาน 6.0 รวมพื้นฐาน 5.5 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ30205 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 อ30206 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 

อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1.0 ว33248 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 0.5 

ว33247 ตารางการท างานขั้นสูง 0.5 จ33202 ภาษาจีน 0.5 

จ33201 ภาษาจีน 0.5 พ33202 พลศึกษา 0.5 

พ33201 พลศึกษา 0.5 ท30206 ประวัติวรรณคดี 1.0 

ท30205 หลักภาษาไทย 1.0 พ33208 เปตอง 2 1.0 

พ30211 เทเบิลเทนนิส 1 1.0 พ33206 ตะกร้อ 2 1.0 

พ33205 ตะกร้อ 1 1.0 พ33210 บาสเกตบอล 1 1.0 

พ33209 บาสเกตบอล 1 1.0 ว30282 พลังงานกับชีวิต 1.0 

ว30281 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 1.0       

            

รวมเพิ่มเติม 8.0 รวมเพิ่มเติม 7.5 

รวมทั้งหมด 14.5 รวมทั้งหมด 13.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ก33901 แนะแนว 20 ชม. ก33902 แนะแนว 20 ชม. 

ก33903/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33904/ นักศึกษาวิชาทหาร/ 
20 ชม. 

ก33905 ชุมนุม ก33906 ชุมนุม 

ก33909 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. ก33910 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม. 

            

รวมกิจกรรม 60 ชม. รวมกิจกรรม 60 ชม. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทย     รหัสวิชา ท31101     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การอ่าน
ตีความ แปลความ วิเคราะห์และวิจารณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน สังเคราะห์ความรู้จากเรื่องที่อ่าน 
การเขียนเรียงความ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียน การพูดสรุปความ พูดแสดง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิด ใหม่ ๆ การ
แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ วิเคราะห์ 
ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ  
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู 
และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์   
  เพ่ือเพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 ภาษาท้องถิ่นและภาษาดั้งเดิมรวมถึงวรรณคดีและวรรณกรรมมีบทบาทในแง่ของเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน  
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9 
  ท 2.1  ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/8 
  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, ม.4-6/5, 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 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 1. ศึกษาภาษาอาเซียนในภาษาไทย 
 2. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอื่นๆ รวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 
รวม 29 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท31102  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ การอ่านออกเสียงบทร้อย
แก้วและบทร้อยกรอง การอ่านตีความ แปลความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน แล้วเขียน
กรอบแนวคิด  ฝึกทักษะการใช้กระบวนการเขียน โดยการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ การประเมินคุณค่างานเขียน การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะการใช้กระบวนการ
พูด โดยพูดสรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดต่อที่ประชุมชน พูดอภิปราย พูดแสดง
ทรรศนะ พูดโน้มน้าวใจได้ถูกต้อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ และศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค ์อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าใจหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวม
วรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 โดยใช้กระบวนการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู 
และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์   
  เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  
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แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 ภาษาท้องถิน่และภาษาดั้งเดิมรวมถึงวรรณคดีและวรรณกรรมมีบทบาทในแง่ของเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน  
ตัวช้ีวัด 

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

ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 1. ศึกษาภาษาอาเซียนในภาษาไทย 
 2. ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอื่นๆ รวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 
รวม  25  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชา ภาษาไทย    รหัสวิชา ท32101    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ร้อยแก้วร้อยกรองหลากหลายรูปแบบ อ่านจับใจความ สรุปความ 
และอธิบาย แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง วิเคราะห์เนื้อหาสาระ วินิจฉัย ประเมินค่า โน้มน้าวใจ ฝึกการเขียนแบบ
ต่างๆ รู้หลักการเขียนรายงานและบันทึกทางวิชาการ เขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียน
โน้มน้าวใจ เขียนสารคดี ตามรูปแบบการเขียน ฝึกการฟัง การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ ที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เรียนรู้หลักภาษาเรื่องค า การใช้ถ้อยค าให้มีประสิทธิ ผล 
ประโยคที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของภาษา แต่งบทร้อย
กรองประเภทโคลง ร่าย และกาพย์ รู้รักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ืนๆ รวมถึง
วรรณกรรมของอาเซียน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอภิปราย กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ สร้างความตระหนัก สร้างค่านิยม สร้าง
ความคิดรวบยอด เจตคติ วิเคราะห์ วินิจฉัย ประเมินค่า น าเสนอผลงานเขียนด้วยการน าความรู้และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดและมีมารยาทในการอ่าน เขียน 
ฟัง และพูด  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  
 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย อิงมาตรฐานการเรียนรู้และครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ืนๆ  รวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 

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

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการต่างๆได้ 
รวม 27 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชา ภาษาไทย     รหัสวิชา ท32102     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ร้อยแก้วร้อยกรองหลากหลายรูปแบบ อ่านจับใจความ สรุปความ 

และอธิบาย แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง วิเคราะห์เนื้อหาสาระ วินิจฉัย ประเมินค่า  โน้มน้าวใจ  ฝึกการเขียนแบบ
ต่างๆ รู้หลักการเขียนรายงานและบันทึกทางวิชาการ เขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียน
โน้มน้าวใจ เขียนบันเทิงคดี ตามรูปแบบการเขียนเพ่ือผลิตงานเขียนของตนเอง ประเมินการเขียนของผู้อ่ืน ฝึกการ
ฟัง การดู และการพูดในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ  ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  เรียนรู้หลักภาษาเรื่องค า การใช้ถ้อยค าให้มีประสิทธิผล ประโยคที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการใช้
ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ ค าราชาศัพท์ การเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น แต่งบท
ร้อยกรองประเภทโคลง ร่าย และฉันท์ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน รู้รักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ืนๆ รวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอภิปราย กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ สร้างความตระหนัก  สร้างค่านิยม  
สร้างความคิดรวบยอด เจตคติ วิเคราะห์ วินิจฉัย ประเมินค่า น าเสนอผลงานเขียนด้วยการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดและมีมารยาท
ในการอ่าน เขียน ฟัง และพูด  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย อิงมาตรฐานการเรียนรู้และครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ืนๆ  รวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 

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

ผลการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการต่างๆได้ 
รวม 26 ตัวชี้วัด 



47 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ภาษาไทย     รหัสวิชา ท 33101     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 

 ศึกษาการอ่าน  เขียน ฟัง ดู และพูด  ร้อยแก้วร้อยกรองหลากหลายรปูแบบ อ่านจับใจความ  สรุปความ  และอธิบาย  แสดง
ความคิดเห็น  โต้แย้ง วเิคราะห์เนือ้หาสาระ  วินจิฉัย  ประเมินค่า  โน้มน้าวใจ   ฝึกการเขียนแบบต่างๆ   รู้หลักการเขียนรายงานและ
บันทึกทางวิชาการ  เขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ  เขียนย่อความ เขียนเรยีงความ  เขียนโน้มน้าวใจ  เขียนสารคดี                  ตามรปูแบบ
การเขียนเพ่ือผลิตงานเขียนของตนเอง  ประเมินการเขียนของผู้อื่น  ฝกึการฟัง การดู และการพูดในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ   
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  พูดแสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตผุล   เรียนรูห้ลักภาษาเรื่องค า   การใช้ถ้อยค าให้มีประสิทธิผล  
ประโยคที่ซับซ้อน  ฝึกทักษะการใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ ค าราชาศัพท์  การเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของภาษาแต่งบทร้อย
กรองประเภทฉนัท์  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  รู้รักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาต ิ  ศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมอ่ืน  ๆรวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอภิปราย กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบสร้างความตระหนัก สร้างค่านิยม 
สร้างความคิดรวบยอด  เจตคติ  วิเคราะห์  วินิจฉัย  ประเมินค่า  น าเสนอผลงานเขียนด้วยการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดและมีมารยาทใน
การอ่าน เขียน ฟัง  และพูด   
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้               
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ    
 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย อิงมาตรฐานการเรียนรู้และครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 

 ศึกษาวรรณกรรมของอาเซียนในแง่มุมที่สงผลอิทธิพลมายังวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทยพร้อมทั้ง
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณค่าทางวรรณกรรม 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/8  ม6/9 
ท 2.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3  ม.6/6     
ท 3.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6   
ท 4.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6   
ท 5.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/6   
รวม   27  ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ืนๆ   รวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ภาษาไทย    รหัสวิชา ท 33102     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 

 ศึกษาการอ่าน  เขียน ฟัง ดู และพูด  ร้อยแก้วร้อยกรองหลากหลายรปูแบบ อ่านจับใจความ  สรุปความ  และอธิบาย  แสดง
ความคิดเห็น  โต้แย้ง วเิคราะห์เนือ้หาสาระ  วินจิฉัย  ประเมินค่า  โน้มน้าวใจ   ฝึกการเขียนแบบต่างๆ   รู้หลักการเขียนรายงานและ
บันทึกทางวิชาการ  เขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ  เขียนย่อความ เขียนเรียงความ  เขียนโน้มน้าวใจ  เขียนบันเทิงคดี  ตามรูปแบบการ
เขียนเพ่ือผลิตงานเขียนของตนเอง  ประเมินการเขียนของผู้อื่น  ฝึกการฟัง การดู และการพูดในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ   ที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  พูดแสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตผุล   เรียนรู้หลักภาษาเรื่องค า การใช้ถ้อยค าให้มีประสิทธิผล  
ประโยคที่ซับซ้อน  ฝึกทักษะการใช้ภาษาสรา้งมนุษยสัมพันธ ์ ค าราชาศัพท์ การเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของภาษาแต่งบทร้อย
กรองประเภทโคลงและร่าย  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  รู้รักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  ศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมอ่ืน  ๆรวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ  สร้างความตระหนัก   
สร้างค่านิยม   สร้างความคิดรวบยอด  เจตคติ  วิเคราะห์  วินิจฉัย  ประเมินค่า  น าเสนอผลงานเขียนด้วยการน า
ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดและ
มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง  และพูด  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ    
 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย อิงมาตรฐานการเรียนรู้และครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 ศึกษาวรรณกรรมของอาเซียนในแง่มุมที่สงผลอิทธิพลมายังวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทยพร้อมทั้ง
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณค่าทางวรรณกรรม 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1   ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/6  ม.6/7 ม.6/8                          
ท 2.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3  ม.6/6  ม.6/8 
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.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5   
ท 5.1 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5   
ผลการเรียนรู้อาเซียน 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ืนๆ   รวมถึงวรรณกรรมของอาเซียน 

รวม  24  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชื่อวิชา การเขียน    รหัสวิชา ท30201     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

              ศึกษาหลักการเขียนเบื้องต้น  องค์ประกอบของการเขียน  หลักของการเขียนพยัญชนะ  สระ 

วรรณยุกต์  ตัวเลขไทย  การเว้นวรรค  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตามกระบวนการเขียนที่ถูกต้อง   

              ฝึกปฏิบัติการเขียนคัดลายมือเขียนข้อความสั้นๆตามแบบตัวอักษร การเขียนเรียงความการเขียน

โวหารประเภทต่างๆ การเขียนเชิงสร้างสรรค์   การเขียนค าคล้องจองแต่งค าประพันธ์ ตลอดจนงานเขียน

สมัยใหม่ 

             สามารถเขียนและน างานเขียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการเขียน                 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหลักการเขียนเบื้องต้น องค์ประกอบของการเขียน หลักการเขียน การเว้นวรรค  การใช้

เครื่องหมายวรรคตอน และมีมารยาทในการเขียนงาน   

2. สามารถเขียนคัดลายมือเขียนข้อความสั้นๆตามแบบตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 

ตัวเลขไทย  

3. สามารถเขียนเรียงความขั้นสูงได้ถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความ  
4. สามารถเขียนโวหารประเภทต่างๆได้ถูกต้อง  
5. สามารถเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้หลากหลายชนิดตลอดจนงานเขียนสมัยใหม่ 
6. มีความสามารถในการเขียนค าคล้องจองแต่งค าประพันธ์ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้     
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการพูด    รหัสวิชา ท30202    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 

 ศึกษาการพูดในที่ประชุมชน  ทั้งการบรรยาย  พรรณนา  ชักชวน  ชี้แจง  อภิปราย  ด าเนินการอภิปราย  
สัมภาษณ์  โต้วาที  ท าหน้าที่พิธีการ  โฆษก  ทั้งนี้โดยการเน้นการใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  ท่าทาง  ให้เหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  สร้างความตระหนัก  สร้างค่านิยม  สร้า งความคิดรวบยอดเจตคติ  
วิเคราะห์  วินิจฉัย  ประเมินค่า  เรียนรู้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  อภิปราย  น าเสนอผลงาน  ทักษะ
กระบวนการ  คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ฝึกปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม 

 เพ่ือให้สามารถพูดในที่ประชุมชน  ทั้งการบรรยาย  พรรณนา  ชักชวน  ชี้ แจง  อภิปราย  ด าเนินการ
อภิปราย  สัมภาษณ์  โต้วาที  ท าหน้าที่พิธีการ  โฆษก  ทั้งนี้โดยการเน้นการใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  ท่าทางให้
เหมาะสม  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม อีกท้ังเข้าถึงหลักความเป็นสากลและวัฒนธรรมการพูดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. พูดในโอกาสต่างๆ เช่น พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา                   
      ที่ถูกต้องเหมาะสม 
2. มีมารยาทในการพูด 

รวม 2 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  รหัส ท30203  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 
 

 ศึกษาการอ่านบทความ สารคดี  ต ารา ข่าว  ชีวประวัติ  อัตชีวประวัติ  เรื่องสั้น  นวนิยาย พงศาวดาร  
นิทาน  ต านาน  และกวีนิพนธ์ร่วมสมัย  พิจารณารูปแบบ  เนื้อหาสาระ  ลักษณะเฉพาะ หลักการทางวิชาการ อ่าน
หนังสือและสื่อสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ ทั้งวรรณกรรมพ้ืนบ้านและวรรณกรรมอาเซียน 

 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ  สร้างความตระหนัก   สร้างค่านิยม   สร้างความคิดรวบยอด  เจตคติ  
วิเคราะห์  วินิจฉัย  ประเมินค่า  น าเสนอผลงานเขียนด้วยการน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน    

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะ  มีคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู ้ อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   

 มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2. ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อ่าน 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล 
4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้  ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ

ด าเนินชีวิต 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็น  โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน  และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
6. ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆในเวลาที่ก าหนด  
7. อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก ย่อความ  และรายงาน 
8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน 

พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
9. มีมารยาทในการอ่าน 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม  รหัสวิชา ท30204  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

          เข้าใจและแสดงความคิดเห็นเรื่องของภาษาท่ีใช้ในการสืบทอดวัฒนธรรม ถ่ายทอดความรู้ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในทุกด้านได้อย่างถูกต้อง 

          ศึกษาความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม ด้านศิลปะแขนงต่างๆ ดนตรีไทย เพลงไทยเดิม ละครฟ้อนร า 
ประเพณี คติชาวบ้าน ถึงความส าคัญของภาษากับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 

          ใช้ภาษาเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมไทย มีการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนการเรียนรู้โดยการใช้
ภาษาส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของภาษากับวัฒนธรรม ประเภทและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมได้ 
2. ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับศิลปะแขนงต่างๆได้ 
3. ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับดนตรีไทยได้ 
4. ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเพลงไทยเดิมได้ 
5. ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับละครฟ้อนร าและการแสดงประเภทต่างๆได้ 
6. ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประเพณี 
7. ถ่ายทอดความความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับคติชาวบ้าน 
8. บอกความสัมพันธ์ทางภาษาในด้านการสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรมและค่านิยม 

รวม  8  ผลการเรียนรู้     
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาหลักภาษาไทย   รหัส ท30205   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1 
 

 ศึกษาลักษณะของภาษาไทย  เสียงในภาษาและอักษรไทย  การใช้พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์      การ
สร้างค าในภาษาไทย  ค ามูล  ค าประสม  ค าซ้อน  ค าซ้ า  ค าสมาส-สนธิ  ค าแผลง  เข้าใจเรื่องค า  หน้าที่ของค า  
กลุ่มค า และหน้าที่ของกลุ่มค า  ชนิดของประโยค  ประโยคที่ซับซ้อน  เรียบเรียงประโยคถูกต้อง  เหมาะสม  
ราชาศัพท์และการใช้ราชาศัพท์  สาเหตุที่มีการยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย  และวิธีสังเกตค าบาลี 
สันสกฤต  เขมร และภาษาอ่ืนๆในภาษาไทย  ศัพท์บัญญัติทางวิชาการ  ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ  และศัพท์
ที่ใช้ในการสื่อสารทางเทคโนโลยี  เขียนสะกดค าถูกต้องตามอักขรวิธี           ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  การใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ และใช้ตัวเลขไทย 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  สร้างความตระหนัก  สร้างค่านิยม  สร้างความคิดรวบยอดเจตคติ  
วิเคราะห์  วินิจฉัย  ประเมินค่า  เรียนรู้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  อภิปราย   น าเสนอผลงาน  ทักษะ
กระบวนการ  คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ฝึกปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม มีการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
 เพ่ือให้สามารถมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องลักษณะของภาษาไทย  เสียงในภาษาและอักษรไทย การใช้
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์    การสร้างค าในภาษาไทย  ค ามูล  ค าประสม  ค าซ้อน  ค าซ้ า  ค าสมาส-สนธิ  ค า
แผลง  เข้าใจเรื่องค า  หน้าที่ของค า  กลุ่มค า และหน้าที่ของกลุ่มค า  ชนิดของประโยค  ประโยคที่ซับซ้อน  เรียบ
เรียงประโยคถูกต้อง  เหมาะสม  ราชาศัพท์และการใช้ราชาศัพท์  สาเหตุที่มีการยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย  และวิธีสังเกตค าบาลี สันสกฤต  เขมร และภาษาอ่ืนๆในภาษาไทย  ศัพท์บัญญัติทางวิชาการ  ค าทับ
ศัพท์ภาษาต่างประเทศ  และศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารทางเทคโนโลยี เขียนสะกดค าถูกต้องตามอักขรวิธี  ภาษาที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การใช้ภาษาในงานเขียน เชิงวิชาการ   และใช้ตัวเลขไทยรวมทั้งเห็นคุณค่าของ
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้           
  1. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  ลักษณะของภาษา  ส่วนประกอบของภาษา   
องค์ประกอบของพยางค์ และค าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. ใช้ค าและกลุ่มค า  สร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์   
3.ใช้ภาษา เหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะ  และบุคคล  รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 
4. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์อย่างเหมาะสม 
5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน   
6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย 
7. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์                          

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้           
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชื่อวิชา ประวัติวรรณคดี  รหัสวิชา  ท30206  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

 เข้าใจลักษณะของวรรณคดี  ความหมาย  ประเภท  คุณค่า  การช าระหนังสือ บอกวัตถุประสงค์            
วิธีการศึกษาการแบ่งยุคของวรรณคดี           
           ศึกษาสรุปเนื้อหา แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  อธิบาย  คุณค่า  ความรู้  ข้อคิด  ลักษณะของวรรณคดี
ในสมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยาตอนต้น  สมัยอยุธยาตอนกลาง  สมัยอยุธยาตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน 
และท่องจ าค าประพันธ์ที่ทรงคุณค่าจากวรรณคดีได้  

วิจารณ์วรรณคดีอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงจากการศึกษาวรรณคดีซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ทางภาษาของไทยได้อย่างถูกต้อง  
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาลักษณะของวรรณคดี  ความหมาย  ประเภท และคุณค่าได้ 
2. ศึกษาการช าระหนังสือบอกวัตถุประสงค์  วิธีการศึกษาการแบ่งยุคของวรรณคดีได้ 
3. สรุปเนื้อหา วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า ความรู้ ข้อคิด ลักษณะของวรรณคดี ในสมัยสุโขทัยได้ 
4. สรุปเนื้อหา วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า ความรู้ ข้อคิด ลักษณะของวรรณคดี ในสมัยอยุธยาตอนต้นได้ 
5. สรุปเนื้อหา วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า ความรู้ ข้อคิด ลักษณะของวรรณคดี ในสมัยอยุธยาตอนกลางได้ 
6. สรุปเนื้อหา วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า ความรู้ ข้อคิด ลักษณะของวรรณคดี ในสมัยอยุธยาตอนปลายได้ 
7. สรุปเนื้อหา วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า ความรู้ ข้อคิด ลักษณะของวรรณคดี ในสมัยธนบุรีจนถึงปัจจุบัน 
8. ท่องจ าค าประพันธ์ที่ทรงคุณค่าจากวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง     

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
  

 

 

 

 

 

 

 



56 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน    รหัสวิชา  ค31101     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหา

เกี่ยวกับ เซต  การเขียนเซต  เซตจ ากัดและเซตอนันต์  เซตที่เท่ากัน  เซตว่าง  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์  เอก
ภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้  เพาเวอร์เซต   การด าเนินการของเซต  ยูเนียนของเซต  อินเตอร์เซกชันของ
เซต  คอมพลีเมนต์ของเซต  ผลต่างระหว่างเซต การเขียนแผนภาพแทนเซต การหาผลการด าเนินการของเซต
ตั้งแต่สองการด าเนินการข้ึนไป จ านวนสมาชิกของเซตจ ากัด  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์  การเชื่อมประพจน์
ด้วยตัวเชื่อม “ และ “  “ หรือ “  “ ถ้าแล้ว “ “ ก็ต่อเมื่อ “ นิเสธของประพจน์  การหาค่าความจริงของรูปแบบ
ของประพจน์  การสร้างตารางค่าความเป็นจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน  สัจนิรันดร์   

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และแก้
โจทย์ปัญหา เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการ
ท างาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
น าความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน มาใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ เรื่อง เซต 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
 
ตัวช้ีวัด เซตและตรรกศาสตร์  
ค 1.1 ม.4/1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อความหมาย 
                     ทางคณิตศาสตร์ 
 
รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน        รหัสวิชา  ค31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหา

เกี่ยวกับ หลักการนับเบื้องต้น   กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ซึ่งมีกฎการคูณ และกฎการบวก โดยกฎการ
คูณเป็นการ ท างานอย่างหนึ่งตั้งแต่เริ่มจนเสร็จงาน มี k ขั้นตอนต่อเนื่องกันแต่กฎการบวกเป็นการท างานอย่าง
หนึ่งมีวิธีท าได้ k แบบ แต่ละแบบงานเสร็จโดยไม่ต่อเนื่องกับแบบอื่น การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ ์และ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ 
และการน าไปใช้แก้ปัญหา 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และแก้
โจทย์ปัญหา เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการ
ท างาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 3.2 ม.4/1  เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการ
แก้ปัญหา 

ค 3.2 ม.4/2  หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
  
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา  เสริมทักษะคณิตศาสตร์       รหัสวิชา  ค31201  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 4  ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหา
เกี่ยวกับ เซต  การเขียนเซต  เซตจ ากัดและเซตอนันต์  การเท่ากันของเซต  เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์
เซต  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์  การด าเนินการของเซต และจ านวนสมาชิกของเซตจ ากัด ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ประพจน์  การเชื่อมประพจน์  การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์  การสร้างตารางค่าความเป็นจริง 
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน  สัจนิรันดร์  การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยค
ที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ จ านวนจริง สมบัติของระบบจ านวนจริง 
การน าสมบัติของจ านวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา ค่าสัมบูรณ์    

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และแก้
โจทย์ปัญหา เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการ
ท างาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา  เสริมทักษะคณิตศาสตร์         รหัสวิชา  ค31202   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง /ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหา

เกี่ยวกับ ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  ผลคูณคาร์ทีเซียน  ความสัมพันธ์  โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์  ตัวผกผัน
ของความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ความหมายของฟังก์ชัน  การด าเนินการของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันผกผัน  เทคนิคการเขียน
กราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากท่ี  n ใน
ระบบจ านวนจริงและจ านวนจริงในรูปกรณฑ์  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  การหาค่าลอการิทึม  การเปลี่ยนฐานลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม  การประยุกต์ของสมการเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  
 โดยการจัดกิจกรรม  จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าและค้นพบ
ด้วยตนเอง  ด้วยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปและรายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การ
แก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอ   การเชื่อมโยงความรู้  มี
ความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มี
ความเชื่อม่ันในตนเอง  ตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  เขียนผลคูณคาร์ทีเซียนของเซตที่ก าหนดให้ได้  และเขียนความสัมพันธ์ในรูปเซต 
2.  หาโดเมนและเรนจ์  ตัวผกผันของความสัมพันธ์  และเขียนกราฟ 
3.  บอกความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน  บอกชนิดของฟังก์ชัน 
4.  หาการด าเนินการของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน 
5.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  และเขียนกราฟได้ 
6.  น าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ไปใช้แก้ปัญหา 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน    รหัสวิชา  ค32101    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ เลขยกก าลังรากท่ี n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับ

ที่มากกว่า 1เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ ฟังก์ชันฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิ งเส้น 
ฟังก์ชันก าลังสองฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์เนนเชียล) 

โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์
ความรู้ (Research and KnowledgeFormation) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงานสื่อสารและน าเสนอ 
(Communication and Presentation)อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
น าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการวัดและ
ประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาทักษะที่ต้องการวัดและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 น าความรู้ เรื่อง เลขยกก าลังรากท่ี n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1เลขยกก าลังที่มี
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ ฟังก์ชันฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสองฟังก์ชัน
ขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์เนนเชียล) มาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด   
ค1.1 ม.5/1 
ค1.2 ม.5/1 
รวมทั้งหมด  2 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน         รหัสวิชา  ค32102     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับ ล าดับและอนุกรมล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิต 
อนุกรมเรขาคณิต ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน ได้ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและการฝึกแก้โจทย์ปัญหาเพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ไขปัญหาโดยให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น 
สังคมอาเซียนและสังคมโลกและใช้ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในในตนเอง วัดผลและประเมินผลด้วยวิธีที่หลายหลาย ตามสภาพความ
เป็นจริง ทั้งเนื้อหาทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่ต้องการวัดผลและประเมินผล 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 

น าความรู้ เรื่อง ล าดับและอนุกรมล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด มาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและ
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.2 ม.5/1  
ค 1.3 ม.5/1  
รวมทั้งหมด  2 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์          รหัสวิชา ค32201           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง  
 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ   
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจ านวน
จริงหรือมุม  ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ   เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และไซน์   การหา
ระยะทางและความสูง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

เมทริกซ์ การบวกและการคูณของเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ การหาเมทริกซ์สลับ
เปลี่ยน ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 
 เวกเตอร์ในสามมิติ  ระบบพิกัดฉากสามมิติ  เวกเตอร์  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก การบวกและ 
การลบของเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การหาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

โดยการจัดกิจกรรม จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และค้นพบ
ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปและรายงาน  

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล สื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้  มีความคิดรวบยอด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ไปใช้แก้ระบบสมการเชิงเส้นได้ 
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 
6. หาผลบวกและลบของเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ และหาผลคูณเชิงสเกลาร์  

ผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
7. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในแก้ปัญหาได้ 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์         รหัสวิชา ค32202            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง  
 จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อน  
ในรูปเชิงขั้ว  สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม 

หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ  วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม 
 ความน่าจะเป็น    ความน่าจะเป็น และกฎที่ส าคัญบางประการของความน่าจะเป็น 

โดยการจัดกิจกรรม จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และค้นพบ
ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปและรายงาน  

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล สื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้  มีความคิดรวบยอด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ในการท างาน มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน 
2. น าสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อนการด าเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. หารากที่ n  ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 ได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกบัจ านวนเชิงซ้อนไปแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์ 

เป็นจ านวนเต็ม 
5. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้หลักการการนับเบื้องต้น วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
6. น าความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ 
7. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
8. น าความรู้เกีย่วกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน           รหัสวิชา ค33101         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 เวลา 2  ชั่วโมง/สัปดาห ์40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติ  สถิติเกี่ยวกับการตัดสินใจ
และวางแผน ความหมายและประเภทของข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาในการใช้ข้อมูล  การแจกแจงความถี่
ของข้อมูล แบบไม่จัดกลุ่ม  การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่ม  การแจกแจงความถี่สะสม  การแจกแจง
ความถี่สัมพัทธ์  การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์   และการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ฮิทโทแกรม แผนภาพ
ต้น-ใบ   
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ 
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 น าความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนและเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน มาใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้  
เรื่อง สถิติ  การแจกแจงความถี่ของข้อมูล  และการเขียนแผนภาพต้น-ใบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ ใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 ม.6/1   เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติ 
  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 น าความรู้ เรื่อง สถิติ  การแจกแจงความถี่ของข้อมูล  และการเขียนแผนภาพต้น-ใบ มาใช้ในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
รวม    1   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน            รหัสวิชา ค33102               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห์  40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จ านวน  1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 

  
 ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การวัดค่ากลางของข้อมูล  ค่าฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน       ฐาน
นิยม  ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ  การวัดต าแหน่งที่ของข้อมูล    เปอร์เซ็นต์ไทล์   
การวัดการกระจายของข้อมูล  พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความสัมพันธ์ระหว่าง การแจกแจง
ความถี่  ค่ากลางและค่าการกระจายของข้อมูล 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 น าความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนและเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน มาใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ 
เรื่อง ค่าฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน   ฐานนิยม  เปอร์เซ็นต์ไทล์   การวัดการกระจายของข้อมูล   
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ ใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 ม.6/1   เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติ 
  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 น าความรู้ เรื่อง ค่าฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน   ฐานนิยม  เปอร์เซ็นต์ไทล์   การวัดการกระจายของข้อมูล  
มาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวม    1   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์              รหัสวิชา ค33201            กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  4 ชั่วโมง/สัปดาห ์80  ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
 
 

 ศึกษาเก่ียวกับล าดับ อนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของ
เงินและค่ารายงวด ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันของเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การ
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ  อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์  
ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต  ปริพันธ์จ ากัดเขต  และพ้ืนที่ปิดล้อมดว้ยเส้นโค้ง  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ 
6. หาการอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และ น าไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้ 
7. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้โจทย์

ปัญหาได้ 
 

รวม   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์            รหัสวิชา ค33202           กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์80  ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับสถิติและข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดต าแหน่งของข้อมู ล 
และการวัดการกระจายของข้อมูล  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง  และการแจกแจงแบบต่อเนื่อง 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
2. น าความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้ 
3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทีเ่กิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และ 

การแจกแจงปกติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 

รวม   3  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
(เน้นวิทยาศาสตร์) 

วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา)    รหัสวิชา ว30103   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ าและสารในร่างกาย การ

รักษาดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน สารอินทรีย์
ในพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่ งเร้า การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

แทรกเนื้อหาอาเซียน 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.1 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 

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,  

        ม. 4/13, ม. 4/14, ม. 4/15, ม. 4/16, ม. 4/17, ม. 4/18, ม. 4/19, ม. 4/20 

ว 1.3 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 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง

สืบค้นและอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน  

รวม   39  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
(ไมเ่น้นวิทยาศาสตร์) 

วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา)    รหัสวิชา ว30103   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาวิเคราะห์การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ าและสารในร่างกาย การ

รักษาดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน สารอินทรีย์

ในพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่ งเร้า การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 

วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

แทรกเนื้อหาอาเซียน 

 การน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร 

และอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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. 4/3, ม. 4/4, ม. 4/5, ม. 4/6 

 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยี ทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม นิติ

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

รวม   22  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ    รหัสวิชา  ว30104   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ก าเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง โครงสร้างและ

องค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก   ต าแหน่งของระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดดาวฤกษ์   ความสว่าง สี และ

อุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์   กระบวนการเกิดระบบสุริยะ  การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาว

เคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต   โครงสร้างของดวงอาทิตย์  การเกิดลมสุริยะ  พายุสุริยะ  ปรากฏการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะ    การส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์   ดาวเทียม

ยานอวกาศ  สถานีอวกาศ  และการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้   การแบ่งชั้นและสมบัติของ

โครงสร้างโลก  หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี   รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณี   

กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด   แผ่นดินไหว  และสึนามิ   ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์

แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก  การหมุนเวียนของอากาศท่ีเป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ      

ปัจจัยและรูปแบบที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ า ผิวหน้าในมหาสมุทร  ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ า

ผิวหน้าในมหาสมุทรท่ีมีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  แนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศท่ีส าคัญจากแผนที่อากาศ  การน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการด าเนินชีวิตให้

สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

          เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการส ารวจอวกาศของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 3.1  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 

ว 3.2  ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16, ม.4/17, ม.4/18, ม.4/19, ม./20, ม.4/21, ม.4/22 

         ม.4/23, ม.4/24 

 

 



71 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการส ารวจอวกาศของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

รวม   24  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
(เน้นวิทยาศาสตร์) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(เคมี) รหัสวิชา ว30102  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างอะตอม ชนิดของอนุภาคมูลฐานในอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ                

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ ตารางแนวโน้มและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุในแต่

ละหมู่ สมบัติของธาตุแทรนซิซันรวมถึงธาตุกัมมันตรังสี พันธะเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน 

พอลิเมอร์จ าพวกพลาสติก ยางสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์  ศึกษาการเขียนสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมีและ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ

สังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีความรับผิดชอบ รอบคอบ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากประเทศในอาเซียนและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด   

ว 2.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10,5/11ม.5/12, 

ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22,  

ม.5/23, ม.5/24, ม.5/25 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

1. สืบค้นข้อมูลการน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากประเทศในแทบอาเซียน 

2. บอกประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติและน้ ามันดิบที่น าเข้าจากประเทศอาเซียนและการน าไปใช้

ประโยชน์ 

รวม   25  ตัวชี้วัด   2  ผลการเรียนรู้อาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
(ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(เคมี) รหัสวิชา ว30102  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างอะตอม ชนิดของอนุภาคมูลฐานในอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ                

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ ตารางแนวโน้มและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุในแต่

ละหมู่ สมบัติของธาตุแทรนซิซันรวมถึงธาตุกัมมันตรังสี พันธะเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน 

พอลิเมอร์จ าพวกพลาสติก ยางสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์  ศึกษาการเขียนสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมีและ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ

สังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีความรับผิดชอบ รอบคอบ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากประเทศในอาเซียนและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด   

ว 2.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10,5/11ม.5/12, 

ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22,  

ม.5/23, ม.5/24, ม.5/25 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

1. สืบค้นข้อมูลการน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากประเทศในแทบอาเซียน 

2. บอกประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติและน้ ามันดิบที่น าเข้าจากประเทศอาเซียนและการน าไปใช้

ประโยชน์ 

รวม   25  ตัวชี้วัด   2  ผลการเรียนรู้อาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
(เน้นวิทยาศาสตร์) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2(ฟิสิกส์) รหัสวิชา ว30101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์หลักการพ้ืนฐานของแรงและการเคลื่อนที่ในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว  

ความเร็ว  อัตราเร่ง  ความเร่ง  การเคลื่อนที่แนวตรง  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การ

เคลื่อนทีแ่บบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย แรงที่กระท าต่อสนามโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง การเกิด

สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าและตัวน าที่มี

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน รวมในแรงนิวเคลียร์ในนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี 

รวมทั้งการเปลี่ยนรูปพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของพลังงานในเรื่ององค์ประกอบ

ของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ความเข้มเสียง มลพิษทางเสียง หลักการมองเห็นสีของวัตถุ   

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 

เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

ว 2.3  ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ,ม.5/23 

        ม.5/24, ม.5/25 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีอื่นๆ ที่น ามาแก้ปัญหา หรือตอบสนอง ความต้องการทางด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน  

 

รวม   25  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
(ไมเ่น้นวิทยาศาสตร์) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2(ฟิสิกส์) รหัสวิชา ว30101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักการพ้ืนฐานของแรงและการเคลื่อนที่ในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว  

ความเร็ว  อัตราเร่ง  ความเร่ง  การเคลื่อนที่แนวตรง  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การ

เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย แรงที่กระท าต่อสนามโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง การเกิด

สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าและตัวน าที่มี

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน รวมในแรงนิวเคลียร์ในนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี 

รวมทั้งการเปลี่ยนรูปพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของพลังงานในเรื่ององค์ประกอบ

ของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ความเข้มเสียง มลพิษทางเสียง หลักการมองเห็นสีของวัตถุ   

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

แทรกเนื้อหาอาเซียน 

เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 2.2  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 

ว 2.3  ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่น ามาแก้ปัญหา หรือตอบสนอง ความต้องการทางด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน  

รวม   22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  รหัสวิชา  ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์ 80 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1  

  
ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการ

ทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกต าแหนง ของวัตถุความสัมพันธระหวางปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวของกับการเคลื่อนที่แนว

ตรง ด้วยความเร่งคงตัว  แรงและผลของแรงที่มีตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎแรง

ดึงดูด      ระหว่างมวลและแรงเสียดทาน  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ หลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อ การแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อน ในการวัดมา
พิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์  และแปลความหมาย
จากกราฟเส้นตรง 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง ของการเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่ง คงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่า ความเร่งโน้มถ่วงของ
โลก และค านวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสอง แรงที่ท ามุมต่อกัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการใช้

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการ เคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของ สนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้ง ค านวณปริมาณต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. วิเคราะห์อธิบาย และค านวณแรงเสียดทาน ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ หยุดนิ่งและ

วัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และน า
ความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30221   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาเก่ียวกับข้อปฏิบัติเบื้องต้น และการปฏิบัติตนในการท าปฏิบัติการเคมี เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ศึกษาความหมายและอธิบายแบบจ าลอง

อะตอมดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ แนวโน้มสมบัติบาง

ประการของธาตุ ธาตุแทรนชิชัน ธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต  ศึกษาความหมายพันธะเคมีและการเกิดพันธะไอออ

นิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ สามารถเขียนสมการสุทธิ์ของสารประกอบไอออนิก การเรียกชื่อสารประกอบ

ไอออนิก และสารประกอบโคเวเลนต์  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้ง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศ่าตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้  

1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความ ตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี 

เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อ ตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ   

2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสารและเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็น หน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้  

แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 

4. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 

5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ แบบจ าลอง
อะตอมของ นักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม  

6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก 

สัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอก ความหมายของไอโซโทป 

7. อธิบายและเขียนการจัดเรียง อิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบ เลข

อะตอมของธาตุ 
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8. ระบุหมู่ ชั่วโมง ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ  

9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามชั่วโมง 

10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุ โลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิต ของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการ น าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม 

13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิด พันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 

14. เขียนสูตรและเรียกชื่อ สารประกอบไอออนิก 

15. ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยา การเกิดสารประกอบ  ไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 

16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

17. เขียนสมการไอออนิก และ สมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยา ของสารประกอบไอออนิก 

18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 

19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 

20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความ ยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค านวณ 

พลังงานทีเ่กี่ยวข้องกับปฏิกิริยา ของสารโคเวเลนต์ จากพลังงานพันธะ 

21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุล โคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลัก ระหว่างคู่ อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ

สภาพขั้วของโมเลกุล โคเวเลนต์ 

22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ

การละลายน้ าของสาร โคเวเลนต์ 

23. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติ ของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย ชนิดต่าง ๆ 

24. อธิบายการเกดิพันธะโลหะและ สมบัติของโลหะ 

25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการ ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล และ

น าเสนอตัวอย่างการใช้ ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเว เลนต์ และโลหะ ได้อย่าง

เหมาะสม 

 

รวม 25 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา ว30241    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา3 ชั่วโมง / สัปดาห์  60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็ม

ศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรม อะตอม ธาตุและสารประกอบ น้ า สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต 

ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างเซลล์และหน้าที่ของเซลล์ การล า เลียงสารเข้าและ

ออกจากเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ า และบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุ
ชนิดต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
5. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยา เคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของ

เอนไซม์ 
6. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณ 

และวาดภาพที่ปรากฏ ภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 
7. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้ง

อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
8. อธิบายเปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอน การหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน เพียงพอ และภาวะที่มี

ออกซิเจนไม่เพียงพอ 
 

รวม   8   ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2  รหัสวิชา  ว30202  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์ 80 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2   

 

 ศึกษาสมดุลกลของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ  หลักการ

ของกลศาสตรในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ กฎการอนุรักษพลังงาน ก าลัง 

เครื่องกล   อย่างง่าย และประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษโมเมนตัม  

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  

การบันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  สรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัด

กิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม เห็นคุณค่าของการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์และผลรวม ของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผล ของแรงคู่ควบ
ที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุ  อยู่ในสมดุลกลและค านวณ
ปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุล ของแรงสามแรง 

2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงที่มากระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ และ
ผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

3. วิเคราะห์และค านวณงานและแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งอธิบาย และค านวณก าลังเฉลี่ย 

4. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้
ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้ง วิเคราะห์และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
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6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้ เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้
เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุและ การดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับ โมเมนตัม  

8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติท้ังแบบ ยืดหยุ่น ไม่
ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกัน ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม 

9. อธิบาย วิเคราะห์และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวล ของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ ระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่ แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

 

รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว30222   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

 ศึกษาความหมายและค านวณอะตอม มวลอะตอมสัมพัทธ์ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ โมล มวลต่อโมล 

มวลโมเลกุลและมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษา

กฎสัดส่วนคงท่ี ค านวณอัตราส่วนโมล ร้อยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและสูตรเอมพิริคัล  ศึกษาหน่วยความเข้มข้น

และการค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน ส่วนในพันล้านส่วน โมแลลิตี และ

เศษส่วนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์และจากการเจือจางสารละลายเข้มข้ม เปรียบเทียบจุด

เดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี อัตราส่วนโดยโมลของ

สารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรง

มวล ศึกษากฎการรวมปริมาตรแก๊สของเกย์-ลูสแซกและสมมติฐานของอาโวกาโดร ค านวณปริมาณของสารใน

ปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโมล มวล ความเข้มข้น และปริมาตรแก๊สค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยา

ขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารก าหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้ง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศ่าตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้   

1. บอกความหมายของมวลอะตอม ของธาตุ และค านวณมวลอะตอม เฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และ มวล

สูตร 

2. อธิบายและค านวณปริมาณใด ปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของ โมล จ านวนอนุภาค มวลและ ปริมาตร

ของแก๊สที่ STP 

3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุ องค์ประกอบของสารประกอบ ตามกฎสัดส่วนคงท่ี 

4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตร โมเลกุลของสาร 

5. ค านวณความเข้มข้นของ สารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
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6. อธิบายวิธีการและเตรียม สารละลายให้มีความเข้มข้นใน หน่วยโมลาริตี และปริมาตร สารละลายตามท่ี

ก าหนด 

7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุด เยือกแข็งของสารละลายกับ สารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณ จุดเดือดและจุด

เยือกแข็งของ สารละลาย 

8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 

9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสาร 

10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับความ เข้มข้นของสารละลาย 

11. ค านวณปริมาณของสารใน ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 

12. ค านวณปริมาณของสารใน ปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 

13. ระบุสารก าหนดปริมาณและ ค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี   

14. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

 

รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 2     รหัสวิชา ว30242    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา 3 ชั่วโมง / สัปดาห์    60 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาวิเคราะห์การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์

เมนเดล ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล ก าเนิดสปีชีส์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล  

2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และ กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของ เมนเดลนี้ไปอธิบาย
การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการ เกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ   
ต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง และลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

4. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐาน ทีส่นับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

5. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ดาร์วิน 

6. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล ในประชากรพร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากร โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 

รวม   7   ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3  รหัสวิชา  ว30203  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์ 80 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1   
 

ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอ

ย่างง่าย แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสริงและลูกตุ้มอย่างง่าย ความถี่ธรรมชาติและการสั่น พ้อง ธรรมชาติของ

คลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เก่ียวกับคลื่น พฤติกรรมของคลื่น แนวคิดเก่ียวกับ แสงเชิงคลื่น การแทรกสอด

ของแสงผ่านสลิตคู่ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนของ แสงผ่านเกรตติง การสะท้อนและการหัก

เหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากเลนส์และ กระจกเงาทรงกลม แสงสีและการมองเห็นแสงสี 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแสง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความร้๎การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  เห็นคุณค่าของการ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 

รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง  

3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการ ของ     

ฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาว

คลื่น 

4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลี่นผิวน้ า รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ละเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด ของแสง

ผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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6. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ ค านวณ

ต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเม่ือแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบาย

การน าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจ าาวัน 

7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของ แสง และ

ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของ ภาพ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณ ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

และอธิบายการน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน 

9.  อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้า เป็นสีต่าง 

ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน  

10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ง อธิบายสาเหตุ

ของการบอดสี 

 

รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ว30223   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและกฎต่าง ๆ ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การแพร่  ของแก๊ส ความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจ านวนโมลของแก๊ส อธิบายได้ด้วยกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของ

เกย์–ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร ความสัมพันธ์เหล่านี้น าไปสู่  กฎรวมแก๊สและกฎแก๊สอุดมคติ ซึ่งสามารถ

อธิบายในระดับอนุภาคได้ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ศึกษาความหมายและค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ คือ ความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิและ ตัวเร่งปฏิกิริยา ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถน า มาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ศึกษาการเขียน

สมดุลเคมี และการค านวณค่าคงที่สมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล สมดุลเคมีอาจถูกรบกวนได้โดยการเปลี่ยนแปลง

ความเข้มข้นของสาร ความดัน หรืออุณหภูมิ ซึ่งปฏิกิริยาเคมีจะปรับตัวไปในทิศทางที่ลดผลของการรบกวนเพ่ือเข้า

สู่สมดุลอีกครั้งตามหลักของ เลอชาเตอลิเอ หลักการของสมดุลเคมีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม และ

ใช้อธิบายกระบวนการบางอย่างที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้ง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศ่าตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้   

1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร  ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล   กฎของเกย์–ลูสแซก   

2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความ สัมพันธ์ตามกฎของ           

อาโวกาโดร และกฎแก๊ส อุดมคติ 
4. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของ แก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์  ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตรา การแพร่ของแก๊ส 

โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของ เกรแฮม 
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6. สืบค้นข้อมูลน าเสนอตัวอย่างและอธิบาย  การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สใน
การอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและใน อุตสาหกรรม 

7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสาร ที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกัน ของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยา

เคมี 
10. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนทีผ่ิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่มีต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ 

และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ อุตสาหกรรม 
13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยา ผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15. ค านวณคา่คงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. ค านวณค่าคงท่ีสมดุล หรือความเข้มข้น ของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อภาวะสมดุลของ ระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของ กระบวนการที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
 

รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 3    รหัสวิชา ว30243    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    เวลา 3 ชั่วโมง / สัปดาห์   60 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของดอกและชนิดของผล วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก การสืบพันธุ์แบบ

อาศัยเพศของพืชดอก การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของผลและเมล็ด เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการ

เจริญเติบโตของราก โครงสร้างและการเจริญเติบโตของล าต้น โครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบ การล าเลียง

น้ า การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ า การล าเลียงธาตุอาหาร การล าเลียงอาหาร การศึกษาที่เกี่ยวกับการ

สังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โฟโตเรสไพเรชัน การเพ่ิมความเข้มข้นของแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
2. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ

ปฏิสนธิของพืชดอก 
3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของเมล็ดและผล 
4. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดสภาพพักตัวของเมล็ดและบอก

แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
5. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
6. สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัด

ตามขวาง 
7. สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการ

ตัดตามขวาง 
8. สังเกตและอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
9. สืบค้นข้อมูล สังเกตและอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช  
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11. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารและยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

12. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
13. สืบค้นข้อมูลและสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง 
14. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
15. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 

 

รวม   15  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4  รหัสวิชา  ว30204  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์ 80 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2   
   

ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 

ของคลื่นเสียง การได้ยินเสียง ความเข้มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ้องของเสียง  

การเกิดบีตส์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวน า ไฟฟ้าสถิต  

กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บ

ประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน การต่อตัวต้านทานอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

กระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า การต่อแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนพลังงาน

ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบอธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่  ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มี

ความสามารถในการตัดสินใจ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  เห็น

คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความ
ดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส การสะท้อน        
การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ของคลื่นเสียง รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียงรวมทั้ง      
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการ
เกิดบีตส์ คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
น า ความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวน า
ไฟฟ้าสถิต 

5. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
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6. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 
รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 

7. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 
8. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของตัว

เก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

9. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

10. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
ในลวดตัวน า กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน า และ
พ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

11. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวพ้ืนที่หน้าตัด 
และสภาพต้านทานของตัวน า โลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง อธิบาย
และ   ค านวณความต้านทานสมมูลเมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

12. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค านวณ
พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 

13. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

14. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น า       
มาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้าน
ค่าใช้จ่าย 

 

รวม   14  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว30224   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายกรด-เบส  สารละลายอิเล็กโทรไลต์  สารละลายกรดเบส  ทฤษฏีกรด-เบส             

การแตกตัวของกรด-เบส  การแตกตัวของกรดแก่เบสแก่  การแตกตัวกรดอ่อนเบสอ่อน การแตกตัวเป็นไอออนของ

น้ าบริสุทธิ์  การเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมและไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ า pH และการวัด  pH                         

ของสารละลาย  ปฏิกิริยาของกรดและเบส  การไทรแทรตกรด-เบส  และสารละลายบัฟเฟอร์ ศึกษาวิเคราะห์  

เกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์  การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน    การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่ง

ปฏิกิริยา เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์กัลวานิก การเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก  ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้า

มาตรฐานของครึ่งเซลล์ ประเภทของเซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์    การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า การ

แยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทร

ไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี แบตเตอรี่อิ

เล็กโทรไลต์แข็ง แบตเตอรี่อากาศ การท าอิเล็กโทร ไดอะลิซิสน้ าทะเล 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สามารถ 

น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามาถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล มีจิต

วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมการตัดสินใจ การน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   

 

ผลการเรียนรู้   

1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรด หรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรีและ    

ลิวอิส 

2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎี กรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวร ี

3. ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถ  ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 

4. ค านวณคา่ pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 

5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลาย หลังการสะเทิน 

6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และ ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 

7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบส 

8. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของ สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
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9. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ และ ประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 

10. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับกรด–เบส 

11. ค านวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยา ที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 

12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้ง เขียนครึ่งปฏิกิริยา

ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถ ในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียน แสดงปฏิกิริยา    

รีดอกซ์ 

14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและ เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ แคโทดปฏิกิริยารวม 

และแผนภาพเซลล์ 

16. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่

เกิดข้ึน 

17. อธิบายหลักการท างานและเขียนสมการ แสดงปฏิกิริยาของเซลล์ ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 

18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมี ด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมี ไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบ

โลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 

19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่าง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ  เซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 4    รหัสวิชา ว30244    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    เวลา 3 ชั่วโมง / สัปดาห์    60 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

 ศึกษาวิเคราะห์การย่อยอาหารของสัตว์ การย่อยอาหารของมนุษย์ การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ อวัยวะ

และโครงสร้างในระบบหายใจของมนุษย์ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการล าเลียงแก๊ส การหายใจ การล าเลียงสารใน

ร่างกายของสัตว์ การล าเลียงสารในร่างกายของมนุษย์ ระบบน้ าเหลือง การขับถ่ายของสัตว์ การขับถ่ายของมนุษย์ 

การท างานของหน่วยไต ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ าและสารต่างๆ ในร่างกาย ความผิดปกติของระบบขับถ่าย 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน
อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

2. สังเกต อธิบายการกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อย

อาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย 

ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบและนก  
5. สังเกตและอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
6. สืบค้นข้อมูลอธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์  
7. อธิบายการท างานของปอดและทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด  
9. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุป

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา  
11. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
12. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลืองรวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอด

น้ าเหลืองและต่อมน้ าเหลือง 
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13. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายของ
ฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

 

รวม   13  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ฟสิิกส์เพิ่มเติม 5  รหัสวิชา  ว30205  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์ 80 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1   
 

ศึกษาสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระท า กับขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่ออยู่ใน

สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า อีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ ความร้อน แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์

ของแก๊ส ของแข็ง สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว ความดันในของไหล แรงพยุง 

ของไหลอุดมคติสมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลี 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจมีทักษะ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ

การแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์

จริยธรรมคุณธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสม และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  เห็นคุณค่าของ

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีก าหนด รวมทั้งสังเกต
และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า เส้นตรงและ โซเลนอยด์ 

2. อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท า ต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก
ที่กระท า ต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อ
ประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน า คู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้า
ผ่าน 

3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน า ของฟาราเดย์และค านวณปริมาณต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า ไปอธิบายการท า งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

5. อธิบายและค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของ

หม้อแปลง และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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7. อธิบายและค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนสถานะ และความ
ร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

8. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส

รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
10. อธิบายและค านวณงานที่ท า โดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน า ความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท า งานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

11. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระท า ด้วยแรงค่าต่าง ๆ
รวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และน า
ความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

12. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการท างาน
ของแมนอมิเตอร์บารอมิเตอร์และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

13. ทดลอง อธิบายและค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
14. ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 
15. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 

รวม   15  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว30225   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์  การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส 

แบบย่อ แบบผสม แบบเส้นและมุม ทดลองการเกิดไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์และหมู่ ฟังก์ชัน 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบแอลกอฮอล์  ฟีนอล และอีเทอร์ 

แอลดีไฮน์และคีโตน กรดคาร์บอกซาลิก เอสเทอร์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เอมีน 

สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เอไมด์ ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของ

พอลิเมอร์ กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ ระบุ

ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางและการน าไปใช้ประโยชน์ให้ถูกวิธี  ผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ

พอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์  สามารถสืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่าง 

ผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไขปัญหา 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สามารถ 

น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารถ

จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  เห็นคุณค่าของ

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้   

1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่าง สารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่หรือพันธะสาม ที่พบใน

ชีวิตประจ าวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของ สารประกอบอินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของ สารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 

4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อ สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตาม

ระบบ IUPAC 

5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบ อินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
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6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการ ละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ ฟังก์ชัน ขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยา

ไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

10. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ

อุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิด พอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์ หรือ พอลิเมอร์ 

12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์ 

13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน ำไปใช้ ประโยชน์ 

14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 

15. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่าง ผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์และแนว

ทางแก้ไข 

 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 5    รหัสวิชา ว30245    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    เวลา 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

  

ศึกษาวิเคราะห์การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ โครงสร้างและการท างานของเซลล์ ศูนย์ควบคุมระบบ

ประสาทของมนุษย์ การท างานของระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การ

เคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การเคลื่อนที่ของมนุษย์ การท างาน

ร่วมกันของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนและการท างานของฮอร์โมน การรักษาสมดุล

ของฮอร์โมน การสืบพันธุ์ของสัตว์ การสืบพันธุ์ของมนุษย์ การเจริญเติบโตของสัตว์ การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ 

กลไกการเกิดพฤติกรรม ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบ

ประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอด

กระแสประสาท 
4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วน

หลัง และไขสันหลัง 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ

ประสาทอัตโนวัติ 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้นและผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวข้องและบอกแนวทางในการดูแลป้องกันและรักษา 
8. สังเกตและอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
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9. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 

10. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและ
การเคลื่อนที่ของมนุษย์  

11. สังเกตและอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เก่ียวข้องกับ
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

12. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
13. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 
14. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
15. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
16. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่และมนุษย์ 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจาก

การเรียนรู้ของสัตว์ 
18. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 
19. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 

รวม  19  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6  รหัสวิชา  ว30206  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  เวลา  4 ชั่วโมง / สัปดาห์ 80 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2   
 

ศึกษาการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎี๎อะตอมของโบร์ 

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น ข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์  

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ 

 ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  มีค่านิยมท่ีเหมาะสมและการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 
และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน า คลื่นแม่๎เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ๎่ีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ 
และหลักการท างานของอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

3. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎี๎อะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโต
อิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ 

5. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
7. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณ

จ านวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
8. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณ    

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
10. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
11. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการ

ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
 

 รวม   11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 6 รหัสวิชา ว30226   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

 สามารถก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรมและแสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ ทางเคมีร่วมกับ

สาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจน าเสนอผลงาน

หรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหา ในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสดงหลักฐาน

การเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สามารถ 

น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารถ

จัดท าและวิเคราะห์ข้อมลู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  

เพ่ือให้มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม 

คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้   

1. ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน การประกอบอ าชีพ หรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ

ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 

3. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา  การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน

งานนิทรรศการ 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 6    รหัสวิชา ว30246    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    เวลา 3 ชั่วโมง / สัปดาห์    60 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากร 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
2. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช 

สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
3. อธิบายและยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อยและวิธีการเขียนชื่อ

วิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ 
4. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
5. วิเคราะห์อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  
6. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
7. สืบค้นข้อมูลและเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 

 

รวม   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
   วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     รหัสวิชา ว30281    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

          

 ศึกษาระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ  ประชากรและการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ  

สิ่งแวดล้อม  ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก  การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  

การบันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  สรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้  

1. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความส าคัญและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของ

ระบบนิเวศและดุลยภาพของระบบนิเวศ 

2. ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายหลักการของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ และยกตัวอย่างการ 

เปลี่ยนแปลงแทนที่ในท้องถิ่น 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา สาเหตุของปัญหาและการ

ป้องกัน     แก้ไข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และของประเทศ 

4. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่น ในประเทศ และของโลก 

5. ระดมความคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนในการป้องกันเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และ

อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาพลังงานกับชีวิต     รหัสวิชา ว30282    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

          

 ศึกษา เกี่ยวกับพลังงาน ประเภทของพลังงาน แหล่งพลังงานต่างๆ ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน 

รูปแบบของพลังงานงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  แหล่งพลังงาน

ทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อการใช้พลังงาน 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  

การบันทึก  จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  สรุป   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 

คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้  

1. สืบค้นและอภิปรายความหมายและความส าคัญของพลังงานได้ 
2. อธิบาและจ าแนกประเภทของพลังงานได้ 
3. ส ารวจตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานอ่ืนๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  

พลังงานน้ า  พลังงานชีวมวล  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ าขึ้น-น้ าลง  พลังงาน
ฟอสซิล และพลังงานนิวเคลียร์ 

4. เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

5. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้พลังงานในชีวิตประจ าวัน มลภาวะการใช้พลังงานและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากแหล่งผลิตพลังงาน 

6. เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเสาะหาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
7. อธิบายความหมาย และรู้จักวิธีการอนุรักษ์พลังงาน 
8. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายสถานการณ์การใช้พลังงานในระดับประเทศและระดับโลก 
9. ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
10. เข้าใจและรู้สาเหตุของปัญหา รวมทั้งผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อการใช้พลังงาน 

 

รวม  10   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี1    รหัสวิชา ว30105   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหา การ
ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning)  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจน
สามารถน ากระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต รวมทั้งค านึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
จัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด    

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง

มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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ม.4/1 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ  

คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ  เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาเทคโนโลยี  

ม.4/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่

เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา  

ม.4/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้

เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย 

โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก้ปัญหา  

ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 

เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อยอด  

ม.4/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 

ทีซั่บซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาเทคโนโลยีอาเซียน ที่มีนวัตกรรมต่อด้านต่างๆ ในการใช้พัฒนาประเทศ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถอธิบายเทคโนโลยีในอาเซียนที่มีการพัฒนา 1 อย่าง 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

วิชา วิทยาการค านวณ1        รหัสวิชา ว30107          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิด

เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก 
และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบ
ขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตวัอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา 
ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างานทักษะการท างานร่วมกันทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการกระบวนการแก้ปัญหา    
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียน สามารถด ารงชีวิตในยุค
โลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยรักการท างาน 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด    

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  

 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

  ว 4.2 ม .4/1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ทัง้หมด  1 ตัวชี้วัด 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาเทคโนโลยีอาเซียน ที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งรูปแบบของโปรแกรม และเครื่องมือ 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถอธิบายเทคโนโลยีในอาเซียนที่มีการพัฒนา 1 อย่าง 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี1    รหัสวิชา ว30106   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่ค านึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือท าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน เพ่ือพัฒนา
วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจาก สถานการณ์ที่ตนเองสนใจ 

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้าง ประโยชน์จากผลงาน  และ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา หรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จัก และก่อให้เกิดประโยชน์ 
 
ตัวช้ีวัด 
  ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   ม.5/1 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท า โครงงาน เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
  
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติอาเซียน เพ่ือออกแบบการน าเสนอวัฒนธรรมประจ าชาติ 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติและวัฒนธรรมการออกแบบชาติอาเซียนได้ 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบการน าเสนอเพ่ือประหยัดการใช้
ทรัพยากรกระดาษที่สิ้นเปลือง 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา วิทยาการค านวณ 2     รหัสวิชา ว30108     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   การสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 
ที่ค านึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีใน
อนาคต  ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

         ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติอาเซียน เพ่ือออกแบบการน าเสนอวัฒนธรรมประจ าชาติ 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติและวัฒนธรรมการออกแบบชาติอาเซียนได้ 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบการน าเสนอเพ่ือประหยัดการใช้
ทรัพยากรกระดาษที่สิ้นเปลือง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาการจัดการเอกสาร 1 รหัสวิชา ว31246   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม(Microsoft Word) ความรู้

เกี่ยวกับเอกสาร การพิมพ์แฟ้มข้อมูล การออกแบบ การแทรกรูปภาพ การสร้างตาราง การแสดงผลบนจอภาพ

เครื่องพิมพ์การใช้ค าสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรมประมวลผลค าเบื้องต้น การประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น  

งานเอกสารเบื้องต้น การสร้างการ์ดอวยพร การสร้างโบว์ชัวร์  การสร้างประกาศนียบัตร  

โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ  การคิด  การวิเคราะห์  การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การ

แก้ปัญหา  การท างานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีในด้านทักษะการท างาน  สร้างสรรค์ผลงานในการด ารงชีวิต  และการ

ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าถูกวิธี โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่าง

สม่ าเสมอ  เป็นรายบุคคล  และการท างานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์        ท างานด้วยความ

มุ่งมั่น  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ท างานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะ

พลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลค าได้ 

2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได ้

3. สามารถพิมพ์งาน และการแก้ไขเอกสารได้ 

4. สามารถแทรกรูปภาพ รูปร่างและอักษรศิลป์ได้ 

5. สามารถแทรกตาราง สัญลักษณ์ สมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ 

6. สามารถพิมพ์แผ่นพับ 

7. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลอาเซียนแต่ละประเทศ  เพ่ือน ามาจัดท าชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงาน 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานการสร้างงานเอกสาร 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาซี รหัสวิชา ว30206   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาซี การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดขั้นตอน

การท างาน (Algorithm) การเขียนผังงาน (Flow Chart) การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการเขียน

โปรแกรม ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวด าเนินการ ค่าคงตัว ค าสั่งรับและแสดงผลตัวแปร ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

ด้วยค าสั่งแบบเงื่อนไขและค าสั่งการวนรอบท าซ้ าโครงสร้างควบคุมการท างานของการโปรแกรมแถวล าดับสาย

อักขระและตัวชี้ฟังกชัน การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้ม ประยุกต์เขียนโปรแกรมกับค าสั่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบระบบเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมตาม

ค าสั่งต่างๆ 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการการเขียนโปรแกรม มีความมุ่งมั่นในการท างานและมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม 

2. สามารถการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดขั้นตอนการท างาน(Algorithm) การเขียนผังงาน  

(Flow Chart)การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) 

3. อธิบายขั้นตอนและหลักการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 

4. เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวด าเนินการ ค่าคงตัวได้ 

5. ใชค าสั่งรับและแสดงผลขอมูลได้ถูกต้อง 

6. สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยค าสั่งแบบเงื่อนไขและค าสั่งการวนรอบท าซ้ าได้ 

7. เข้าใจโครงสร้างควบคุมการท างานของการโปรแกรมแถวล าดับสายอักขระและตัวชี้ฟังกชัน 

8. เข้าใจหลักการสรางชนิดข้อมูล แฟ้ม 

9. ประยุกต์เขียนโปรแกรมกับค าสั่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลค่าเงินอาเซียนแต่ละประเทศ  เพื่อน ามาจัดท าชิ้นงาน เขียนโปรแกรม และการน าเสนอ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานน าเสนอ  

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบโปรแกรม 



117 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 รหัสวิชา ว30207   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกศ์พ้ืนฐาน อุปกรณ์ตรวจจับ

เบื้องต้นส าหรับหุ่นยนต์ ความรู้เกี่ยวกับบอร์ด Arduino vs stem  การท างานหุ่นยนต์ RQ-BOT การท างานของ

วงจรโดยใช้โปรแกรมจ าลอง การเขียนโปรแกรมพ้ืนฐานของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ

หุ่นยนต์ 

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมของหุ่นยนต์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน

การเขียนโปรแกรมตามค าสั่งต่างๆ 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความ

มุ่งม่ันในการเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหุ่นยนต์ได้ 

2. เข้าใจและสามารถอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานได้ 

3. เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจจับเบื้องต้นส าหรับหุ่นยนต์ได้ 

4. เข้าใจหลักการท างานของบอร์ด Arduino vs stem ได ้

5. เข้าใจหลักโครงสร้างหลักการท างานหุ่นยนต์ RQ-BOT  

6. มีทักษะในการทดสอบค านวณการท างานของวงจรโดยใช้โปรแกรมจ าลอง 

7. มีทักษะในการประกอบ ทดสอบ ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์เบื้องต้น 

8. เข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหุ่นยนต์เบื้องต้น 

9. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ในแทบประอาเซียน  เพ่ือน ามาจัดท าชิ้นงาน เขียนโปรแกรม

หุ่นยนต์ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานน าเสนอการเขียนโปรแกรม

หุ่นยนต์ 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบวัสดุชิ้นงานการสร้างหุ่นยนต์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา การน าเสนอขั้นสูง    รหัสวิชา ว30247      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาและปฏิบัติการด้วยการประยุกต์โปรแกรมพ้ืนฐานอย่าง Microsoft PowerPoint น าไปสู่การ

ออกแบบผลงานเพ่ือน าเสนอในระดับสูง เพ่ือเกิดความทันสมัยและสร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานมีมีความโดดเด่น

และน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ 

อีกมากมายเช่น การท าFlowchart Animation, Infographic เป็นต้น 

 มีทักษะและกระบวนการท างาน  การออกแบบ การน าเสนอในรูปแบบ Infographic  และการออกแบบ

การน าเสนอในรูปแบบ Animation อย่างสร้างารรค์ นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังนิสัยการพ่ึงตนเองและมีวัฒนธรรมใน

การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้คุ้มค่าและถูกวิธี  และสามารถประยุกต์การงานออกแบบในรูปแบบต่าง ๆ  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบและน าเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยได้ 
2. ผู้เรียนสามารถน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาออกแบบผลงานน าเสนอ 

ได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย 
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบและประยุกต์การน าเสนออย่างสร้างสรรค์และทันสมัยในรูปแบบต่างๆ ได้ 

 

รวม  3 ผลการเรียน 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติอาเซียน เพ่ือออกแบบการน าเสนอวัฒนธรรมประจ าชาติ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 สามารถเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติและวัฒนธรรมการออกแบบชาติอาเซียนได้ 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบการน าเสนอเพ่ือประหยัดการใช้

ทรัพยากรกระดาษที่สิ้นเปลือง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาระบบปฏิบัติการ Android 1 รหัสวิชา ว30209   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของคอมพิวเตอรพกพา ประเภทของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ต่อพวงเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาแต่ละชนิด การใชงานโปรแกรมประยุกตบน 

อุปกรณคอมพิวเตอร  การติดตั้งโปรแกรมบนอุปกรณคอมพิวเตอร์พกพา การใชงานโปรแกรมประยุกตบน 

อุปกรณคอมพิวเตอรพกพา การสร้าง Apps for Android ด้วย MIT App Inventor สร้างแอพพลิเคชั่นง่ายๆ  

ด้วย AppInventor2  

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม MIT App Inventor เพ่ือน ามา

ประยุกต์ใช้ในการเขียนแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นใ 

การเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรูเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 
2. มีความรูเกี่ยวกับประเภทของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 
3. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาแต่ละชนิด 
4. รู้ความหมายและหลักการท างานของอุปกรณ์ต่อพวงในระบบปฏิบัติการ Androidได้ 
5. รูความหมายและหลักการท างานของระบบปฏิบัติการ Android 
6. มีความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 
7. มีความรูเกี่ยวกับค าสั่งการสร้างแอพพลิเคชั่น 
8. สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ได ้

    รวม 8 ผลการเรียนรู้ 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลอาเซียนแต่ละประเทศ  เพ่ือน ามาจัดท าชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงาน 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานการสร้างงานสร้างแอพพลิเคชั่น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชานักสร้างสรรค์คอนเทนต์ 1 รหัสวิชา ว30219   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก  การออกแบบ  
การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพ้ืนฐาน  การใช้เทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการแต่งภาพ  และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้าง
งาน 

ปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพ่ือน าไปใช้กับงานน าเสนอ งาน
ออกแบบและเว็บไซต์ และงานด้านศิลปะอ่ืน ๆ  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมี
จิตส านึกและรับผิดชอบ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2. รู้และเข้าใจหลักการออกแบบกราฟิกและปกหนังสือ  
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshop ได้  
4. นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกได้ 
5. นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยตนเอง 
6. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ออกแบบปกหนังสือได้ 
7. นักเรียนสามารถสร้างกราฟิกส าหรับเว็บไซต์ได้ 
8. นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการทฤษฎีการออกแบบงานกราฟิกของแต่ละประเทศในอาเซียน  
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบงานกราฟิกที่ใช้ในแต่ล่ะประเทศได้ 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานกราฟิกให้มีความทันสมัย
และสามารถที่จะน าไปต่อยอดสร้างรายได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา การจัดการเอกสาร 2 รหัสวิชา ว30248      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาและปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลค า  ป้อนข้อมูล   

แก้ไขข้อมูล  ใช้ค าสั่งในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร ก าหนดรูปแบบเอกสาร ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ  ใช้

ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์   

 โดยฝึกทักษะและกระบวนการท างาน  การจัดการ เกี่ยวกับการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย  ในการท าเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลค า  

 นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังนิสัยการพึ่งตนเองและมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้คุ้มค่าและถูกวิธี  และ

สามารถประยุกต์การจัดท าเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัด  คุ้มค่า  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้ง

สอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคม

อาเซียนและสังคมโลก 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถพิมพ์งาน และการแก้ไขเอกสารได้ 

2. จัดรูปแบบเอกสารได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถพิมพ์หนังสือราชการได้ 

4. สามารถจัดรูปแบบเอกสารราชการได้ 

5. สามารถพิมพ์เอกสารทางวิชาการได้ 

6. มีความรู้การจัดการรูปแบบเอกสารทางวิชาการ 

7. ประยุกต์ใช้โปรแกรมในการจัดการเอกสารต่าง ๆ ได้ 

8. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

รวม  8 ผลการเรียน 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลอาเซียนแต่ละประเทศ  เพ่ือน ามาจัดท าชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงาน 
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แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานการสร้างงานเอกสาร

ประหยัดการใช้ทรัพยากรกระดาษท่ีสิ้นเปลือง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ 2 รหัสวิชา ว30208   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์พ้ืนฐาน โครงสร้างและส่วนประกอบของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรม Arduino IDE  การเขียนโปรแกรมก าหนดการท างานของ Arduino  

ก าหนด ลักษณะฟังก์ชั่นและกระบวนการท างานของ Arduino  การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนค าสั่ง

ควบคุมการท างานของการแสดงผล LCD  เขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยบอร์ดขับรีเลย์  

เขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมดีซีมอเตอร์และควบคุมสเตปมอเตอร์  เขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่อ Servo Motor 

และควบคมุต าแหนง่ของ Servo Motor  เขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่อโมดูลตรวจจับสัญญาณอินพุตวัดระยะห่าง

ด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค และเขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่อโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น 

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมค าสั่งควบคุมอุปกรณ์ของ

หุ่นยนต์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการการ 

นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นใน

การเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายถึงความส าคัญของโครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม Arduino IDE 

3. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมก าหนดการท างานของ Arduino  

4. สามารถอธิบายความส าคัญของลักษณะฟังก์ชั่นและกระบวนการท างานของ Arduino  

5. สามารถการเขียนโปรแกรมควบคุมลง  Arduino IDE ได้บรรจุไฟล์ไลบรารีที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรม 

    ภาษา  C/C++ เพ่ือให้ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 

 6. สามารถเขียนค าสั่งควบคุมการท างานของการแสดงผล LCD ได ้

 7. สามารถเขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยบอร์ดขับรีเลย์ได้ 

  8. สามารถเขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมดีซีมอเตอร์และควบคุมสเตปมอเตอร์ได้ 

 9. สามารถเขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่อ Servo Motor และควบคุมต าแหน่งของ Servo Motor ได ้

10. สามารถเขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่อโมดูลตรวจจับสัญญาณอินพุตวัดระยะห่างด้วยคลื่น 

อัลตร้าโซนิค ละเขียนค าสั่งควบคุมการเชื่อมต่อโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น ได้ 

11. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ในแทบประอาเซียน  เพ่ือน ามาจัดท าชิ้นงาน เขียนโปรแกรม

หุ่นยนต์ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานน าเสนอการเขียนโปรแกรม

หุ่นยนต์ 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบวัสดุชิ้นงานการสร้างหุ่นยนต์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชานักสร้างสรรค์คอนเทนต์ 2 รหัสวิชา ว30220 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐาน การท างาน น าภาพ VDO เข้ามาใช้ ตลอดจนการใช้ Transition Effect และ Plug-
in ต่าง ๆ ในการท าเทคนิคพิเศษเช่น การท า Title ท าตัวอักษรให้เคลื่อนไหว รวมทั้งการน าเสนองาน หรือ 
Upload เข้า Website โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
ริเริ่ม ทีต่้องไม่ละเมิดความคิดผู้อ่ืน ด้วยวิธีสอนสาธิต ปฏิบัติส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
 ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน 
สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.   อธิบายนิยาม ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของภาพยนตร์  การเขียนโครงเรื่อง
การล าดับภาพ (Storyboard) ได ้
 2.   เขียนเค้าโครงเรื่อง การล าดับภาพ (Storyboard) บทภาพยนตร์ได้ 
 3.   สามารถเข้าโปรแกรมและอธิบายองค์ประกอบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้ 
 4.   สามารถใช้เครื่องมือและโปรแกรมในผลิตงานภาพยนตร์ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ได้ 
 5.   สามารถเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ได้ 
 6.   สามารถจัดท าโครงงานขนาดเล็กได้ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้  
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการเทคนิคการตัดต่อวิดีโอพรีเซนแต่ละประเทศในอาเซียน  
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อวิดีโอในแต่ล่ะประเทศอาเซียนได้ 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในสร้างเทคนิคให้มีความทันสมัยและสามารถที่จะ
น าไปต่อยอดสร้างรายได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ตารางการท างานเบื้องต้น    รหัส ว32248 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  1 ช่ัวโมง/สัปดาห ์20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel  การจัดการสมุดงานและแผ่นงาน  ความหมาย
และประเภทข้อมูล  การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การจัดรูปแบบข้อมูล  การค านวณโดยใช้สูตร  
           โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการท างานร่วมกัน  ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ
จัดการ  และกระบวนการคิด เพ่ือให้เกิดการน าความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel  ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และความสามารถในการแก้ปัญหา 

นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นใน

การเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจบทบาทและความส าคัญของโปรแกรม 
2. เข้าใจถึงความหมายของเมนูต่างๆของโปรแกรมได้ 
3. สามารถจัดรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นได้ 
4. สามารถใช้สูตรในการค านวณได้ 

 
รวม  4 ผลการเรียน 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติอาเซียน เพ่ือออกแบบการน าเสนอวัฒนธรรมประจ าชาติ 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติและวัฒนธรรมการออกแบบชาติอาเซียนได้ 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบการน าเสนอเพ่ือประหยัดการใช้
ทรัพยากรกระดาษที่สิ้นเปลือง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาระบบปฏิบัติการ Android 2 รหัสวิชา ว30210   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางเลือกในการสร้างแอพและการเขียนโปรแกรมด้วย 

Block ,ขั้นตอนการสร้างแอพ ด้วย Kodular ,รู้จักกับ User Interface และสร้างแอพแบบสอบถาม , สร้างระบบ 

Login ,สร้างแอพไว้แชตกับเพ่ือ, การใช้งานคอมโพเนนต์ Google Maps , ระบบติดตามยานพาหนะ , แอพ POS 

ส าหรับร้านกาแฟ และ  สร้างแอพแบบทดสอบ โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสร้างงานเอกสารในรูปแบบ

ต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ตามค าสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม Kodular เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ

เขียนแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นใน

การเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ 

     1.  มีความรูเกี่ยวกับพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม  Kodular   

     2.  มีความรูเกี่ยวกับหลักการ การเขียนโปรแกรมท้ังหมด เพื่อเป็นพ้ืนฐานและทักษะในการเขียนโปรแกรม 

         อ่ืนๆ  

     3.  มีความรู้และสามารถเขียนหลักการ Visual Programming เป็นโปรแกรมแบบวาง Block ได้ 

     4.  สามารถเขียนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Android ได้อย่างง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ด 

     5.  ประยุกต์เขียนแอพพลิเคชั่นโปรแกรม  Kodular  ให้ตอบสนองความกับแอพพลิเคชั่นที่ใช้ใน 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแอพพลิเคชั่นธุรกิจขนาดเล็กในแถบประเทศอาเซียน   เพ่ือน ามาจัดท า

ชิ้นงานแอพพลิเคชั่นMap 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานน าเสนอแอพพลิเคชั่น POS 

ร้านกาแฟ ในอาเซียน   

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างงานการสร้าง

แอพพลิเคชั่น POS ร้านกาแฟ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา  รหัสวิชา ว30218 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จ านวน 2.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

การศึกษาการดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการดูแลของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีผลต่อการ

ใช้งานและการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์   อาทิ การท างานต่างๆของอุปกรณ์ภายใน   การเรียนรู้ในเรื่อง

ซอฟต์แวร์  การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์  รู้จักกลุ่มอาการเสียของคอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งการ

เลือกซื้ออุปกรณ์เพ่ือให้ใช้ได้นานๆ 

ปฏิบัติการดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนวิธีการได้อย่างถูกต้องและสามารถการเลือกซื้อ

อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการการดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงน า

คอมพิวเตอร์มาใช้งานในการประกอบอาชีพดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังนิสัยการพ่ึงตนเองและมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้คุ้มค่าและถูกวิธี ได้เห็น

คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการท างานของส่วนประกอบในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

3. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

4. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ได้ 

5. แก้ปัญหาการท างานของคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ได้ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้  

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาการท างานของระบบปฏิบัติการของแต่ละประเทศในอาเซียน  

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในแต่ล่ะประเทศได้ 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้วให้น า

กลับมาใช้ได้ใหม่ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาตารางการท างานขั้นสูง รหัสวิชา ว33247 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1  
 

ศึกษา การค านวณโดยใช้ฟังก์ชัน  การจัดการฐานข้อมูล  และการสร้างแผนภูมิ การประยุกต์ใช้โปรแกรม  
  โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการท างานร่วมกัน  ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ
จัดการ  และกระบวนการคิด  

เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรม  Microsoft Excel  ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ   และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
ผลการเรียนรู้ 

สามารถใช้ฟังก์ชั่นในการค านวณท่ีหลากหลายได้ 
รวม  1 ผลการเรียน 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติอาเซียน เพ่ือออกแบบการน าเสนอวัฒนธรรมประจ าชาติ 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติและวัฒนธรรมการออกแบบชาติอาเซียนได้ 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบการน าเสนอเพ่ือประหยัดการใช้
ทรัพยากรกระดาษที่สิ้นเปลือง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา ว30216 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
                                

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บบล็อกและเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ประกอบด้วย บล็อกกับ 

WordPress สร้างบล็อกกับ WordPress การตกแต่งบล็อก การจัดการกับ Widget การจัดการกับ WordPress 

บริหารจัดการบล็อก การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์และติดตั้ง WordPress.org การใช้ Plugins และ Themes ใน 

Local Host การปรับแต่งบล็อกใน WordPress.org และ สร้างเว็บบล็อกและเว็บไซต์ WordPress พร้อม

น าเสนอผลงานการออกแบบได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และและ สร้างเว็บบล็อกและเว็บไซต์ WordPress เป็นต้น 

 ฝึกปฏิบัติทักษะการดาวน์โหลดการใช้งานโปรแกรม การติดตั้งปลั๊กอินเสริม WordPress การใช้งานหน้าต่างการ

ท างานและส่วนประกอบภายในโปรแกรม การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และน าความรู้มาน าเสนอผลงานการสร้างเว็บ

บล็อกและเว็บไซต ์WordPress พร้อมน าเสนอผลงานการออกแบบได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นใน

การเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บบล็อกและเว็บไซต์ด้วย 
2. ปฏิบัติการสร้างรูปทรงต่าง ๆ ได้ 
3. ปฏิบัติการสร้างวัตถุ (Object) และสัญลักษณ์ (Symbol) ได ้
4. ปฏิบัติการท างานกับสีได้ 
5. ปฏิบัติการจัดการภาพได้ 
6. ปฏิบัติการท างานกับตัวอักษรได้ 
7. ปฏิบัติการใช้งาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh ได ้
8. สร้างสรรค์ชิ้นงานตามหัวข้อที่ก าหนดให้ได้อย่างน้อย  1  ชิ้นงานได้  
9. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้างชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ได้ 

รวม 10 ผลการเรียนรู้  
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แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ให้ความรู้ความเป็นมาของประเทศ ในอาเซียน   

เพ่ือน ามาจัดท าชิ้นงานการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกพร้อมน าเสนอผลงานการออกแบบได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานการสร้างเว็บให้ความรู้ความ

เป็นมาของประเทศ ในอาเซียน 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบงานการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา ว30217  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบน
เครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้ค าสั่งเครือข่ายเบื้องต้น และจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย การใช้
โปรแกรมติดต่อสื่อสารและบริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุ กต์ช่วยในการ
ท างาน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย พัฒนาการ การสื่อสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารและบริการ
บนอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการท างานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 

2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้ 

3. สามารถประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กรได้ 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในอาเซียน  เพื่อน ามาบูรณาการ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ระบบเครือข่าย ในประเทศอาเซียนได้และน ามาพัฒนาระบบ 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบระบบเครือข่าย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์   รหัส ว33248 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

  ศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างงานใน
รูปแบบต่าง ๆ  หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการท าโครงงาน จากปัญหาหรือเรื่องที่สนใจจะ
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการ ด าเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับโครงงาน  
            ปฏิบัติการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ 
เหตุผล  และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ  ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ท่ีมีความหมายสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันได้ 
โดยมีการบูรณาการความรู้ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมด้วย  
            เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติท่ีดีท า
ให้สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ และสามารถน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสานึก และมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้   
            2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้      
            3. นักเรียนสามารถจัดท าและน าเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้       
รวม  3 ผลการเรียน 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติอาเซียน เพ่ือออกแบบการน าเสนอวัฒนธรรมประจ าชาติ 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถเรียนรู้และศึกษาข้อมูลสีประจ าชาติและวัฒนธรรมการออกแบบชาติอาเซียนได้ 
 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบการน าเสนอเพ่ือประหยัดการใช้
ทรัพยากรกระดาษที่สิ้นเปลือง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาสื่อประสม รหัสวิชา ว30215   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสื่อประสม หรือ มัลติมิเดีย  ความรู้เกี่ยวกับภาพนิ่ง และการใช้

โปรแกรมปรับแต่งภาพนิ่ง  ความรู้เกี่ยวกับข้อความและการใช้โปรแกรมปรับแต่งข้อความ  ความรู้เกี่ยวกับเสียง 

และซอฟต์แวร์ส าหรับการปรับแต่งไฟล์เสียง  ความรู้เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวและซอฟต์แวร์ส าหรับการปรับแต่ง

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Captivate ความรู้เกี่ยวกับโปรแกมส าหรับท าแอนิเมชั่น  

โปรแกรมพัฒนาสื่อประสม (Captivate) และความรู้เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจัดท าคู่มือ

ประกอบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบสื่อเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการงานโปรแกรมสร้างสื่อ

ประสมด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint , โปรแกรม Captivate ,โปรแกรม Adobe Flash และน าความรู้

มาใช้สร้างน าเสนอผลงานการออกแบบสื่อประสมได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นใน

การเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบสื่อประสมหรือมัลติมิเดีย 

2. สามารถการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพนิ่ง และการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพนิ่ง 

3. อธิบายขั้นตอนและหลักการใส่ข้อความและการใช้โปรแกรมปรับแต่งข้อความ 

4. อธิบายเกี่ยวกับเสียง และซอฟต์แวร์ส าหรับการปรับแต่งไฟล์เสียง 
5. อธิบายเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และซอฟต์แวร์ส าหรับการปรับแต่งไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 

6. สามารถปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Captivateได้ 
7. เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าหรับท าแอนิเมชั่น 
8. สามารถโปรแกรมพัฒนาสื่อประสม (Captivate) และความรู้เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 

9. ประยุกต์เขียนโปรแกรมและสามารถจัดท าคู่มือประกอบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสื่อประสม ประวัติความเป็นมาของแต่ละประเทศในอาเซียน   เพ่ือน ามา

จัดท าชิ้นงานสื่อประสม ประวัติความเป็นมาของแต่ละประเทศ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานสื่อประสม ประวัติความ

เป็นมาของแต่ละประเทศในอาเซียน   

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบงานการสร้างสื่อประสม  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 มิติ รหัสวิชา ว30214   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม Google SketchUp การดาวน์โหลด

โปรแกรมมาใช้ การติดตั้งโปรแกรม หน้าต่างการท างานและส่วนประกอบภายในโปรแกรม การใช้โปรแกรม

เบื้องต้น การจัดการกับชิ้นงาน การวาดรูปสร้างโมเดล การแก้ไขและตกแต่งโมเดล และการใช้โมเดลส าเร็จรูป 

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบ  ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม Google SketchUp เป็น

ต้น ฝึกปฏิบัติทักษะการดาวน์โหลดโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp การใช้งานหน้าต่างการ

ท างานและส่วนประกอบภายในโปรแกรม การใช้โปรแกรมเบื้องต้น การจัดการกับชิ้นงาน การวาดรูปสร้างโมเดล 

การแก้ไขและตกแต่งโมเดล การใช้โมเดลส าเร็จรูป และน าความรู้มาประยุกต์การสร้างสรรค์ชิ้นงานตามแบบที่

ก าหนดให้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

นักเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นใน

การเรียนรู้ การท างานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้  

 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้ 

2. ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ และติดตั้งโปรแกรมได้ 

3. อธิบายการใช้งานหน้าต่างการท างานและส่วนประกอบภายในโปรแกรมได้ 

4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเบื้องต้นได้ 

5. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมได้ 

6. ปฏิบัติการจัดการกับชิ้นงานได ้

7. ปฏิบัติการวาดรูปสร้างโมเดลได้ 

8. ปฏิบัติการแก้ไขและตกแต่งโมเดลได้ 

9. ปฏิบัติการใช้โมเดลส าเร็จรูปได้ 

10. ปฏิบัติการสร้างโมเดล 3 มิติ ได้ 

11. ปฏิบัติการก าหนดรายละเอียดพื้นผิวการใช้แสงและเงาได้ 

12. ปฏิบัติการน าเสนองานได้ 

13. สร้างสรรค์ชิ้นงานตามแบบท่ีก าหนดให้ได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
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แทรกเนื้อหาอาเซียน  

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์3 มิติ มาสร้างชิ้นงาน เกี่ยวกับประเทศในแถบอาเซียน 

 สามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ในประเทศอาเซียนได้และน ามาประกอบเป็นชิ้นงานคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการออกแบบงานการสร้างงาน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส31101    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก  วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปฏิบัติตนและมี
ส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและเสนแนวทางพัฒนา วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ และการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่ งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะการท างานกลุ่ม การอภิปราย วิพากษ์ประเด็นต่างๆเพ่ือให้ได้ข้อสรุป วิธีการตามโรงเรียนคุณธรรม และน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสันติวิธี มีเจตคติที่ดีต่อ
การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสังคมโลก 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย/การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 2.1 ม.4-6/1  ส 2.1 ม.4-6/2  ส 2.1 ม.4-6/3  ส 2.1 ม.4-6/4 ส 2.1 ม.4-6/5 
 ส 2.2 ม.4-6/1  ส 2.2 ม.4-6/2  ส 2.2 ม.4-6/3  ส 2.2 ม.4-6/4 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 ประชาชนที่มีทัศนและวัฒนธรรมต่างกันสามารถท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยแก้ไขปัญหา
ได้การเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชน จะสร้างความสมดุล ความปลอดภัยและการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
สิทธิบางด้านที่เป็นสากล 
 
รวม    9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส31103    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณ์และวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติ

สาสตร์ได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ประเด็น

ส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง  ศึกษาเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่

มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทย ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ที่มีผลงาน

ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 

รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ด ารงอยู่ต่อไป 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์

ต่างๆให้ผู้เรียนฝึกสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพ่ือพัฒนา

ทักษะทางสังคม  น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนโดยกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งบูรณาการหลักคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชน

ชาติไทย และสืบทอดสิ่งดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติอาเซียนให้คงอยู่สืบต่อไป

น าไปสู่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  การท างานร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ  การรู้เท่าทันสื่อ สู่การเรียนในศตวรรษท่ี 21 และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและของโลก   

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
กรอบเนื้อหาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
 ส 4.3 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 ประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วย ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ การค้า  วัฒนธรรม 
ช้านาน ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน 
รวม    4  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สังคมศึกษา   รหัสวิชา ส31102     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 

 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  เรื่องสังคมชมพูทวีปและคติความ

เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  การตรัสรู้ หลักทฤษฎีวิธีการที่เป็นสากล ข้อปฏิบัติทางสายกลาง หลักธรรม

ทางศาสนาในกรอบอริยสัจ 4 เรื่อง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) นิยาม 5  กรรมนิยาม  

นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ภาวนา4  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)พระสัทธรรม 3 อุบาสกธรรม 5 มงคล 38 สันโดษ  

พุทธศาสนสุภาษิต คนที่ไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก  ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา

และชาดก เรื่อง พระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี  เวสสันดรชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระนาคเสน- พระยามิลินท์ 

พระไตรปิฎก เรื่อง ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก   การครองตนเป็น

พลเมืองดี  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  การคิดแบบสามัญลักษณะ  สวดมนต์แปล แผ่เมตตา  

และบริหารจิตเจริญปัญญา ตามหลักสติปัฏฐาน 4  ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ  เข้าใจในกิจของ

พระภิกษุ เป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบนในทิศ 6   ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนาพิธี  พิธีกรรม  การท าบุญ

ตักบาตร  การท าบุญเลี้ยงพระ  การถวายสังฆทาน 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การทดลองปฏิบัติ  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความศรัทธา  รักการเรียนรู้  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมอัน

พึงประสงค์  เป็นพลเมืองดี   

 สามารถน าหลักธรรมไปใช้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย  / การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส1.1   ม.4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4, 4-6/5, 4-6/6, 4-6/7, 4-6/8, 4-6/9, 4-6/10, 4-6/11,  
              4-6/12, 4-6/13, 4-6/14, 4-6/15, 4-6/16, 4-6/17, 4-6/18, 4-6/19, 4-6/20,. 

 4-6/21,  4-6/22 
ส1.2   ม.4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4, 4-6/5 
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ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 ประชาชนที่มีทัศนและวัฒนธรรมต่างกันสามารถท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยแก้ไขปัญหา
ได้ การเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชน จะสร้างความสมดุล ความปลอดภัยและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 
สิทธิบางด้านที่เป็นสากล 
 
รวม    27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส31104    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาวิเคราะห์ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญ

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมความ

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมไทยแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภู มิปัญญาและ

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติอาเซียนเพื่อให้คงอยู่สืบต่อไป 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ความสามารถในการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ บูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถิ่น  มีจิตส านึก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์พร้อมทั้ง

พัฒนาทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  การท างานร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การรู้เท่าทันสื่อ สู่การเรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและของโลก      

 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 

กรอบเนื้อหาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2,  ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 1.อาเซียนน าประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน 
 3.บุคคลและกลุ่มต่างมีความต่างและสัมพันธ์กัน 
 
รวม    5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สังคมศึกษา   รหัสวิชา ส32101     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป

ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการ

ด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  และเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ

ด าเนินชีวิตของมนุษย์  วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและ

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เก่ียวข้อง และการประสานความร่วมมือทั้ง

ในประเทศและระหว่างประเทศ  วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เพ่ือให้เกิดความตระหนักในปัญหา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
ในกรอบเนื้อหาที่ 3  การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 5.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 
ส 5.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
การรวมกลุ่มประเทศท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเข้าด้วยกันอาจพบกับความท้าทายและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 
รวม     7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา ส32103   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์

อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของโลก วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยงกับค าถามส าคัญของอาเซียน 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ตะวันตก และตะวันออก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่

ได้ เกิดความตระหนักในเรื่องของเวลาที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติ 

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน   

การศึกษาถึงแหล่งก าเนิดและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมโบราณของโลก การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก 
 

รหัสตัวช้ีวัด   

 ส 4.1    ม.4-6/1  ม.4-6/2  

 ส 4.2    ม.4-6/1  ม.4-6/2 

 

ผลการเรียนรู้อาเซียน   

 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรมมาช้า

นาน ก่อนที่จะก่อตั้งกลุ่มอาเซียน 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สังคมศึกษา   รหัสวิชา ส32102     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห ์40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2             

 

 ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ และความส าคัญของพระพุทธศาสนาสังคมชมพูทวีปพุทธประวัติด้านการบริหาร 

ข้อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  หลักการ

ของพระพุทธศาสนากับหลักการวิทยาศาสตร์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  วิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ

พระพุทธศาสนาการฝึกตนไม่ให้ประมาท  พุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การเมือง และสันติภาพ

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริสัจ 4 ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชน

ตัวอย่าง   ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก  วิเคราะห์ผลของการท าความดี ความชั่ว และเลือกปฏิบัติได้

อย่างถูกต้องตามหลักธรรม อธิบายประวัติของศาสดาศาสนาต่างๆ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม

และจริยธรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชน  เห็นคุณค่า เชื่อมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและวิธีคิดแบบโยโส

มนสิการ  ปฎิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยวิธีการสวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิต  เจริญปัญญา

ตามหลักสติปัฏฐาน วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือของศาสนาต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไทย อาเซียนและโลก 

 เพ่ือเห็นความส าคัญของศาสดา  หลักธรรมของศาสนาต่างๆ  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตาม

หลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและเทศกาลที่ส าคัญของศาสนาที่

ตนนับถือได้ถูกต้อง  ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก  สมาชิกในครอบครัว คนรอบข้าง  ตามศาสนพิธี   

พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่นับถือ  และเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ  ส่งผลถึงการพัฒนา

ตน  พัฒนาชาติไทย อาเซียนและโลก 

โดยให้ศึกษาค้นคว้าท ารายงานเกี่ยวกับพิธีกรรมและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย อาเซียน

และสังคมโลกเพ่ือตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
ในกรอบเนื้อหาที่ 2  การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ส1.1   ม.4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4, 4-6/5, 4-6/6, 4-6/7, 4-6/8,  
    4-6/9, 4-6/10, 4-6/11, 4-6/12, 4-6/13, 4-6/14, 4-6/15,  
    4-6/16, 4-6/17, 4-6/18, 4-6/19, 4-6/20, 4-6/21,4-6/22 
ส1.2   ม.4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4, 4-6/5 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 เราสามารถพัฒนาชุมชนของพวกเราได้  ถ้าเรามีน้ าใจให้กันและกัน 
รวม     27  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา ส32104   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ

เอเชีย ในเรื่องปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม ความร่วมมือและความขัดแย้ง

ของมนุษยชาติในโลก วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับสถานการณ์ส าคัญของโลก เช่น 

เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 การขาดแคลนทรัพยากร การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนาการเมืองโลกใน

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี 

 โดยใช้วิธีการทางด้านประวัติศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การสืบค้นข้อมูล การสืบเสาะ รวมถึงทักษะ

ด้านการสื่อสารเทคโนโลยี 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอิทธิพลของเหตุการณ์เหตุหนึ่งมีผลกระทบทั่วโลก 

และสามารถน าประวัติศาสตร์มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ปัจจุบันและอนาคตได้ 

 

แทรกเนื้อหาอาเซียน   

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ เหตุการณ์ส าคัญท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งของมนุษยชาติและปัญหาของโลก 
 

รหัสตัวช้ีวัด     

 ส 4.1 ม.4-6/3   ส 4.1 ม.4-6/4 

 

ผลการเรียนรู้อาเซียน   

 เข้าใจถึงขอบเขตวัฒนธรรม สังคม ชุมชนและประเทศชาติที่ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

รวม  2  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สังคมศึกษา  รหัสวิชา ส33101    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

 อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ   ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศ   ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน และประเทศ   วิเคราะห์บทบาทของเศรษฐกิจในชุมชน   และเสนอแนวทางแก้ไข   อธิบายบทบาทของ
รัฐบาล  เกี่ยวกับนโยบายการเงิน   การคลัง   ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย   ผลดี  - ผลเสีย  ของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ   

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์  สร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม  
เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ การก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ความส าคัญของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศ  ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน และประเทศ  บทบาทของเศรษฐกิจในชุมชน   และเสนอแนวทางแก้ไข  บทบาทของ
รัฐบาล  เกี่ยวกับนโยบายการเงิน   การคลัง   ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย  ผลดี - ผลเสีย  ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต   การใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม     เพ่ือให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นใน
การ ท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ       
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 การศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับ ระบบการเมือง บทบาทของรัฐบาล  บทบาทเศรษฐกิจ เกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน  การคลัง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 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 
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ผลการเรียนรู้อาเซียน  
       1. ประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วยภูศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรมมาช้านาน  
       2. กระแสโลกาภิวัฒน์เกิดขึ้นมาจากการเปิดการค้าเสรีและเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาด 
       3. สิทธิบางด้านที่เป็นสากล 
       4. การรวมกลุ่มประเทศที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเข้าด้วยกันอาจพบกับความท้าทายและความสามารถบรรลุ    
          เป้าหมายได ้
 
รวม    7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สังคมศึกษา  รหัสวิชา ส33102    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

วิเคราะห์และปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีเกี่ยวกับ
พิธีกรรมและงานพิธี พิธีบรรพชาอุปสมบท หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญใน
พระพุทธศาสนา การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ การคิดแบบวิภัชชวาท) พระพุทธศาสนา
กับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักค าสอนพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนากับ
การเมืองและสันติภาพ อันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ และโลก 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 ศึกษาการนับถือศาสนา การประกอบพิธีกรรม  การปฏิบัติตนของศาสนิกชนรวมถึงการเป็น               
ศาสนสัมพันธ์ของประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 1.2  ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
       1. ประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วยภูศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรมมาช้านาน 
ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน 
 2. ประชาชนที่มีทัศนะและวัฒนธรรมต่างกันสามารถท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยแก้ไข
ปัญหาได้  
 
รวม    5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ รหัสวิชา ส31221 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 

  
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  ความหมาย ที่มา  ลักษณะความส าคัญของกฎหมายระบบและ

ประเภทของกฎหมาย  กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ การสื่อสาร  การคิด และการแก้ปัญหา  การใช้ เทคโนโลยี  กระบวนการกลุ่ม  
การฝึกปฏิบัติ  จนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และแนะน าแนวทางการหาทางออกในระดับ
องค์กรได้   มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและน าไปใช้ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  ให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ
ให้ความสงบสุขและยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้ เข้าใจ ที่มา และลักษณะส าคัญของกฎหมายเพ่ือให้มีความรู้ 
2. รู้ เข้าใจ ระบบและประเภทของกฎหมาย 
3. รู้ เข้าใจ รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
4. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 
5. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายอาญา 

 6. รู้ เข้าใจ ถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

รวม 6 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ประชากรกับคุณภาพชีวิต รหัสวิชา ส31281   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน  1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมกับ
คุณภาพชีวิต  สาเหตุ  ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญๆ  โดยเน้นปัญหา
สุขภาพอนามัย  ปัญหาการประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ  ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากร  ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจ านวนประชากรและทรัพยากร 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
 เพ่ือให้ตระหนักในปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

     1.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
     2. วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของภาวะประชากร ทรัพยากรต่อคุณภาพชีวิตได้ 
     3.  เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญๆ ได้อย่างเหมาะสม 
     4. เสนอแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 

รวม 4 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ประชากรกับคุณภาพชีวิต รหัสวิชา ส31281   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน  1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
  

 ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมกับ
คุณภาพชีวิต  สาเหตุ  ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญๆ  โดยเน้นปัญหา
สุขภาพอนามัย  ปัญหาการประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ  ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากร  ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจ านวนประชากรและทรัพยากร 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
 เพ่ือให้ตระหนักในปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

     1.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
     2. วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของภาวะประชากร ทรัพยากรต่อคุณภาพชีวิตได้ 
     3.  เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญๆ ได้อย่างเหมาะสม 
     4. เสนอแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 

รวม 4 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา การปกครองท้องถิ่นของเรา  รหัสวิชา ส31222  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 

 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายกลุ่ม  เกี่ยวกับการลักษณะทางภูมิศาสตร์  ประวัติความ
เป็นมา และ การตั้งถิ่นฐาน การปกครอง ประชากรและอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม ภาษาวรรณกรรม 
ต านาน ภูมินาม ท้องถิ่น ศาสนาในจังหวัดสมุทรสาคร ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่าง ๆ ของจังหวัด
สมุทรสาครและชุมชน   
  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลและวิธีการทางประวัติศาสตร์อันน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง  เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคน
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่างสอดคล้อง 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์และปฏิบัติในเรื่อง ลักษณะภูมิศาสตร์ประวัติ
ความเป็นมา  การตั้งถิ่นฐาน การปกครอง ประชากรและอาชีพวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรมของจังหวัด
สมุทรสาคร และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

 1. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร 
 2. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร 
 3. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองของท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 4. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการด้านการด ารงชีวิต
ของผู้คนจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
สมุทรสาคร และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 5. น าเสนอคุณค่าการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกับธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันของคนในชุมชนของจังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

 
 

รวม 5 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา พลังงานกับสิ่งแวดล้อม  รหัสวิชา ส31282  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่ 2 

 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายกลุ่ม  เกี่ยวกับ การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย
และประเภทของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต ปัญหาการ
ใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลเห็นคุณค่าของความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคน
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่างสอดคล้อง 
 เพ่ือเข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตาม
หลักการและกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

 1.   เข้าใจหลักการและกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  2.   ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตามหลักการและกระบวนการ 
  3.    ด าเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ  
 

รวม 3 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

วิชา การปกครองท้องถิ่น   รหัสวิชา ส32222     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 

 

 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักการปกครอง

ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจัดตั้งและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้าง

การบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่ การบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานครและพัทยา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการ
ทางสังคม และกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิต
สาธารณะและสามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมทุกระดับ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

 1.อธิบายความเป็นมาและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทยได้ 
 2.บอกหลักการส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไทยได้ 
 3.อธิบายความเป็นมา การจัดตั้ง และพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
 4.วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่ การบริหารการคลังและงานบุคคล ขององค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดได้ 
 5.อธิบายความเป็นมา การจัดตั้ง และพัฒนาการของเทศบาลได้ 
 6.วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่ การบริหารการคลังและงานบุคคลของเทศบาลได้ 
 7.อธิบายความเป็นมา การจัดตั้ง และพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
 8.วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่ การบริหารการคลังและงานบุคคลขององค์การ    
            บริหารส่วนต าบลได้ 
 9.บอกลักษณะส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของไทยได้ 
 10.อธิบายโครงสร้างและการด าเนินงานของเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครได้ 
 11.ระบุบทบาทของประชาชนที่มีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้ 
 12.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้ 
 

รวม 12 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  รหัสวิชา ส32261    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 

  
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับมัคคุเทศก์ การวางแผนการจัดน าเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบจากการท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไขและจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวร่วมสมัย บทบาทส าคัญของมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
เป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมสมัย การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความส าคัญ องค์ประกอบ และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวได้ 
 2. อธิบายรูปแบบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
 3. อธิบายลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
 5. เสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
 6. วิเคราะห์ความส าคัญและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 
 7. วางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 
 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ส32241     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 

 
ศึกษา  แนวคิด  หลักการ และเป้าหมาย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  หลักการ

น าไปประยุกต์ใช้ในระดับ ชุมชน  และประเทศ ได้แก่  รู้จักการวางแผนการท างานล่วงหน้าตามหลักคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างคุ้มค่า    การน าหลักการของปรัชญาฯ ประกอบกับ
คุณธรรม ธรรมาภิบาลไปบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชน และองค์กรในระดับประเทศ  ได้แก่ การน าแนวคิด
ของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม   และในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคโลก และประเทศในประชาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้( ASEAN)ทางด้าน  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลมั่นคง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ การสื่อสาร  การคิด และการแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  กระบวนการกลุ่ม  
การฝึกปฏิบัติ  จนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และแนะน าแนวทางการหาทางออกในระดับ
องค์กรได้   มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญและเห็นคุณค่าของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้โดยการแนะแนวทาง การหาทางออกให้กับชุมชน  การบริหารจัดการองค์กร   วิสาหกิจใน
ชุมชน  เข้าใจการวางแผนพัฒนาประเทศ  ความร่วมมือระหว่างประเทศ  ทางด้านการเมือง การปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์   
 

ผลการเรียนรู้ 
 

    1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
    2. รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการตามแนว        
        พระราชด าริ และน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
    3. รู้และเข้าใจเกีย่วกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
   4. รู้และเข้าใจความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา 
   5. รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน แผนพัฒนา  
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
   6. รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน 
   7. ตระหนักในความส าคัญของหลัก ธรรมาภิบาล ในการด าเนินงาน กับการวางแผนการท างาน 
      ท างานล่วงตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รวม 7 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชาการเงิน การคลัง การธนาคาร รหัสวิชา ส32242 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์40 ชั่วโมงคาบ / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 

 
 ศึกษาวิวัฒนาการของเศรษฐกิจไทย  ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก  ตลาดและประเภทของตลาด     
การก าหนดราคาตามอุปสงค์ อุปทาน บทบาทของภาครัฐภาคการเงินและการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายได้
ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศและองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย ปัจจัยที่น าไปสู่
การพ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้งและการประสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจไทย เช่น ความ
เหลื่อมล้ าของรายได้  การพัฒนาภาคเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท ความเสื่อมโทรม ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ และการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
 โดยใช้วิธี  การอธิบาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูลทางเศรษฐกิจ การยกตัวอย่ าง การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดในการผลิต การบริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีของคนไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

 1. มีความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาการของเศรษฐกิจไทย 
 2. อภิปรายลักษณะและข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ของโลกได้  
 3. อธิบายหลักการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตและการบริโภคได้ 
 4. อภิปรายการก าหนดราคาการก าหนดค่าจ้าง การแทรกแซงราคาโดยรัฐ ตลาดและประเภทของตลาดได้ 
 5. อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง การธนาคารในการพัฒนาเศรษฐกิจของ   
              ประเทศได้ 
 6. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  
 7. อภิปรายเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดเน้น และแนวทางในการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
     และสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 
 8. อภิปรายปัญหาเศรษฐกิจไทย ผลกระทบและการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
 

รวม 8 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา การปกครองของไทย  รหัสวิชา ส32223  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการจัดระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินของประเทศไทยพัฒนาการของการปกครองไทยตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองพ.ศ.2475และพัฒนาการของการปกครองไทยตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475จนถึง

ปัจจุบัน 

ศึกษาประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครองไทย โครงสร้างปัจจุบัน หลักการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน  วิ เคราะห์ความส าคัญและบทบาทขององค์กรปกครองไทย ได้แก่               
พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล สื่อมวลชน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการปกครองที่มีผลต่อสังคม
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบัน   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการประชาธิปไตย 
กระบวนการฝึกปฏิบัติและกระบวนการคิดรวบยอด 

เพ่ือให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมี
ส่วนร่วมที่จะพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทย 

2. มีความเข้าใจพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยในสมัยอดีตจนถึงยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 ได้ 

3. วิเคราะห์การเมืองปกครองไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบันได้ 
4. วิเคราะห์ความส าคัญและบทบาทขององค์กรทางการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของไทย 
5. เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 
รวม 5 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ รหัสวิชา ส33283 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์40 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 

 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในแต่ละภูมิภาคของโลก  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ  ขั้นทุติยภูมิ  และขั้นตติยภูมิ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัญหาทาง

เศรษฐกิจเพ่ือความเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่ง

ไดร้ับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ  การประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก

ว่าเป็นผลจากการกระท าของมนุษย์หรือธรรมชาติ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความ

ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลกการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมใน

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลกการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

และการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ทักษะความคิด  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นความจ าเป็นที่

จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา  และพัฒนาเศรษฐกิจโลก  

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีของคนไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้ และเข้าใจถึงอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในประเทศ
ไทย และทวีปต่างๆ ของโลก ซึ่งมีผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

2. เพ่ือให้เกิดความรู้ และเข้าใจการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
3. เพ่ือให้เข้าใจถึงความร่วมมือกันทั้งในประเทศและนอกประเทศในการจัดการทรัพยากร 

         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เพ่ือให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

รวม 5 ผลการเรียน 
 



162 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา เหตุการณ์ส าคัญ รหัสวิชา ส33262          กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 
  

 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกรณีตัวอย่าง

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ ลักษณะส าคัญของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสังคมไทย

และสังคมโลก 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล สังเคราะห์ สรุปประเมินค่า อภิปรายโดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอความคิดเห็น แสดงทรรศนะอย่างมีวิจารณญาณ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ และ

เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหา 

สงครามเย็น 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของ

โลกความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้ง 

3. วิเคราะห์บทบาทขององค์การสหประชาชาติในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและประสานประโยชน์ในจุด

ต่างๆของโลก 

4. วิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับโลกและภูมิภาค 

5. ตระหนักรู้สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อสังคมไทย และสังคมโลกรู้จัก

เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเป็นระบบ 
 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส33263 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญชาวไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมไทย 

ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมในปัจจุบัน บุคคลส าคัญชาว

ไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญ เช่น สมเด็จพระยาด ารงราชานุภาพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

 ศึกษาวิเคราะห์ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญจากทั่วโลก ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการเชิดชู

เกียรติคุณของบุคคลส าคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และด้านการศึกษา 

รวมไปถึงเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาของบุคคลส าคัญนั้น ๆ       

ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ

ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย ทั้งนี้เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญของสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติจริง สรุปและท า

โครงงาน 

 เพ่ือให้เข้าใจและตระหนักถึงความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในการป้องกันเอกราช 

และวัฒนธรรมของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

ผลการเรียนรู้   

1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญพระมหากษัตริย์ 
2. ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับบุคคลส าคัญจากท่ัวโลก 
3. ศึกษาคุณค่าของผลงานพระมหากษัตริย์ 
4. เห็นคุณค่าความส าคัญผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่อง 
5. บอกวิธีรักษาและการสืบทอดมรดกทางผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่อง 

 
รวม 5 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา มนุษย์กับสังคม  รหัสวิชา ส33224     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

 ศึกษา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และการจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม 

สถาบันทางสังคมที่ส าคัญ โครงสร้างทางสังคม ปัญหาสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงวิถี

ชีวิตของมนุษย์ในสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน และการรวมกลุ่มของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่มั่นคง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน 

 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
 เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ความส าคัญของสถาบันต่างๆในสังคม เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ในสังคมปัจจุบันให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และการจัดระเบียบทางสังคมได้ 
3. อภิปรายโครงสร้างทางสังคม และสถาบันทางสังคมได้ถูกต้อง 
4. อธิบายเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคมได้ 
5. อธิบายวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันได้ 
6. วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ปัญหาได้ 
7. สังเคราะห์การรวมกลุ่มของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันได้ 

 
รวม 7 ผลการเรียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ31101      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่  1 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   20 ชัว่โมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้างเสริม และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธ์  การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต  
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนและผู้อ่ืน การเกิดอารมณ์ทางเพศตามธรรมชาติของวัยรุ่นการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโร  สุขภาพการบริโภค  การพัฒนาสุขภาพของตนเอง  
                ศึกษาและปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเล่นกีฬาประเภททีม การเคลื่อนไหว
เชิงสร้างสรรค์แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวตามหลักวิทยาศาสตร์ กีฬาสากล การวางแผนการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง หลักการรุก และการป้องกันในการเล่ น
และแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
 เพ่ือเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา และความปลอดภัยในการเล่น และ
การแข่งขันกีฬา ความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นทีม  มารยาทที่ดีและ
ความมีน้ าใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
       พ 1.1 ม.4/1     พ 1.1 ม.4/2  
           พ 2.1 ม.4/1    พ 2.1 ม.4/2     พ 2.1 ม.4/3     พ 2.1 ม.4/4     
           พ 3.1 ม.4/1    พ 3.1 ม.4/2     พ .3.1 ม4/3 
           พ 3.2 ม.4/1    พ 3.2 ม.4/2     พ 3.2 ม.4/3    
           พ 4.1 ม.4/1    พ 4.1 ม.4/2     พ 4.1 ม.4/3     พ 4.1 ม.4/5      
รวม    16  ตัวชี้วัด  
แทรกเนื้อหาอาเซียน   

• ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

• ประชาชนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  และรู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  เมื่อ
ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย และปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   รหัสวิชา พ31102       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่  2  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

   ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสาธารณสุขของชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของ
ตนเอง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิต ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ และการใช้เครื่องมือ  การป้องกัน
และหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง ความหมายและความส าคัญ   
การปฐมพยาบาล ช่วยฟื้นคืนชีพ   
         ศึกษาและปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์แบบอยู่กับที่ 
แบบเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวตามหลักวิทยาศาสตร์ ในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล   กีฬาสากล ศิลปะป้องกันตัว 
การวางแผนการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง หลักการรุก และการ
ป้องกันในการเล่นและแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ    
 เห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา และความปลอดภัยในการเล่น และการ
แข่งขันกีฬา ความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาประเภทบุคคล  มารยาทที่ดี ใน
การดูการเล่นกีฬา ความมีน้ าใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา  คุณค่าของการเล่นกีฬา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
         พ 3.1 ม.4/3   พ 3.1 ม.4/4    พ 3.1 ม.4/5   
         พ 3.2 ม.4/2   พ 3.2 ม.4/3    พ 3.2 ม.4/4    
         พ 4.1 ม.4/4    พ 4.1 ม.4/6   พ 4.1 ม.4/7     
         พ 5.1 ม.4/1    พ 5.1 ม.4/2   พ 5.1 ม.4/3    พ 5.1 ม.4/4     พ 5.1 ม.4/5    พ 5.1 ม.4/6    
         พ 5.1 ม.4/7      
รวม    16  ตัวชี้วัด  
แทรกเนื้อหาอาเซียน   

• ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

• ประชาชนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  และรู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  เมื่อ
ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย และปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา พ32101       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่  1  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
   ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบย่อย
อาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตสุขภาพ  การดูแลสุขภาพตามสภาพของสังคมของตนและครอบครัวใน
การด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ปัจจัย และสภาพของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง
เพศค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศท่ีได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  การ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การสื่อสาร การจูงใจต่อระบบและการปฏิเสธเกี่ยวกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย 
           ศึกษาและปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล การเคลื่อนไหว
เชิงสร้างสรรค์แบบประกอบอุปกรณ์ พัฒนาการทางกลไก กีฬาไทยหรือกีฬาสากล การวางแผนการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง การประยุกต์ใช้การรุก และการ
ป้องกันในการเล่นและแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ    
 เพ่ือเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของสิทธิ กฎ กติกา และความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกาย การให้ความร่วมมือในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การมีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬา มารยาท
ที่ดีมีน้ าใจนักกีฬา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.4/1     พ 1.1 ม.4/2  
           พ 2.1 ม.4/1    พ 2.1 ม.4/2     พ 2.1 ม.4/3     พ 2.1 ม.4/4     
           พ 3.1 ม.4/1    พ 3.1 ม.4/2     พ .3.1 ม4/3 
           พ 3.2 ม.4/1    พ 3.2 ม.4/2     พ 3.2 ม.4/3    
           พ 4.1 ม.4/1    พ 4.1 ม.4/2     พ 4.1 ม.4/3     พ 4.1 ม.4/5      
รวม    16  ตัวชี้วัด  
แทรกเนื้อหาอาเซียน   

• ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

• ประชาชนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  และรู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  เมื่อ
ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย และปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 



168 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ32102       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่  2  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงานสาธารณสุขในระดับประเทศ การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กลไก พฤติกรรมสุขภาพที่น าไปสู่การมีสุขภาพดี ผลกระทบต่อพฤติกรรม สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของ
ชุมชน การเลือกใช้สิทธิพ้ืนฐานในการประกันสุขภาพ และดูแลสุขภาพเบื้องต้น ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพมารยาท
ในสังคมท่ีพึงมีต่อเพ่ือนและบุคคลในครอบครัวการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ทักษะที่จ าเป็น
ในการด ารงชีวิต  
            ศึกษาและปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเล่นกีฬาประเภททีม การเคลื่อนไหวเชิง
สร้างสรรค์แบบประกอบอุปกรณ์ พัฒนาการทางกลไก กีฬาไทยหรือกีฬาสากล การวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายและเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง การประยุกต์ใช้การรุก และการป้องกันใน
การเล่นและแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ    
 เพ่ือเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของสิทธิ กฎ กติกา และความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกาย การให้ความร่วมมือในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การมีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬา มารยาท
ที่ดีมีน้ าใจนักกีฬา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.5/3   พ 3.1 ม.5/4   พ 3.1 ม.5/5  
     พ 3.2 ม.5/2   พ 3.2 ม.5/3   พ 3.2 ม.5/4  
      พ 4.1 ม.5/4   พ 4.1 ม.5/6   พ 4.1 ม.5/7  
      พ 5.1 ม.5/1   พ 5.1 ม.5/2   พ 5.1 ม.5/3    พ 5.1 ม.5/4    พ 5.1 ม.5/5  พ 5.1 ม.5/6  
 พ 5.1 ม.5/7      
รวม    16  ตัวชี้วัด  
แทรกเนื้อหาอาเซียน   

• ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

• ประชาชนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  และรู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  เมื่อ
ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย และปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ33101       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่  1  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

   ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย และการป้องกัน
โรค การวางแผนการด ารงสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตน การตัดสินใจและเลือกใช้ข่าวสารข้อมูลและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมทางเพศได้เหมาะสมตามเพศ และวัยโดยค านึงถึง
วัฒนธรรมไทย  

โดยการฝึกปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ การปรับตัวตามเพศและวัย แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และการฝึกสติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจศึกษาและ
ปฏิบัติ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการประเภทต่างๆ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬากีฬาประเภททีม ประเภท เดี่ยว/คู่ เห็น
คุณค่าและตระหนักในความส าคัญของการร่วมเล่น และแข่งขันกีฬาด้วยความชื่นชม กลวิธีแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืนการ
เล่นกีฬาเป็นทีมตามโครงสร้างที่ก าหนด การมีสุนทรียภาพในการเล่น การดู และการแข่งขัน การปฏิบัติตนในการ
ป้องกันโรค และแก้ไขปัญหาสุขภาพ การปฏิบัติตนด้านสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทย การ
บริหารจัดการชีวิตเพ่ือสุขภาพ การวางแผนชีวิตเพ่ือสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
   
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.6/1      
 พ 2.1 ม.6/1    พ 2.1 ม.6/2      
 พ 3.1 ม.6/1    พ 3.1 ม.6/2    พ 3.2 ม.6/1     พ 3.2 ม.6/2    
 พ 4.1 ม.6/1    พ 4.1 ม.6/2    พ 4.1 ม.6/5      
 พ 5.1 ม.6/1    พ 5.1 ม.6/2    พ 5.1 ม.6/3     พ 5.1 ม.6/4      
รวม    14  ตัวชี้วัด 
แทรกเนื้อหาอาเซียน   

• ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

• ประชาชนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  และรู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  เมื่อ
ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย และปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 

 



170 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ33102     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่  2  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพกับการท างาน วิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ วิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกเพ่ือสุขภาพ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตที่ตนเลือก กลวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้ยา สารเสพติด และป้องกันโรคภัยใน
ชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง โดยการศึกษาและปฏิบัติ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการประเภทต่างๆ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการของชุมชนใน
โอกาสต่างๆ การวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของ
ตนเองเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของการร่วมเล่น และแข่งขันกีฬาด้วยความชื่นชม กลวิธีแข่งขันกีฬา
กับผู้อ่ืน การมีสุนทรียภาพในการเล่น การดู และการแข่งขัน การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค และแก้ไขปัญหา
สุขภาพ การมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุขของชุมชน และด าเนินงานประชาสังคมเพ่ือสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.6/2      
 พ 2.1 ม.6/3    พ 2.1 ม.6/4      
 พ 3.1 ม.6/3    พ 3.1 ม.6/4    พ 3.1 ม.6/5    พ 3.2 ม.6/3    
 พ 4.1 ม.6/4    พ 4.1 ม.6/3    พ 4.1 ม.6/4    พ 4.1 ม.6/6     พ 4.1 ม.6/7      
 พ 5.1 ม.6/5    พ 5.1 ม.6/6    พ 5.1 ม.6/7     
รวม    15  ตัวชี้วัด  
แทรกเนื้อหาอาเซียน   

• ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

• ประชาชนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  และรู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  เมื่อ
ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย และปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา พลศึกษา รหัสวิชา พ31201     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาสากล ประโยชน์ของกีฬาสากลทักษะการ
เคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ ทักษะพ้ืนฐานอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน รวมไปถึงการเข้าใจเกี่ยวกับการ
แสดงโชว์เพ่ือการแข่งขัน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะพ้ืนฐานโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในเล่นการกีฬาสากลรวมทั้งการ

เสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาสากลทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาสากลมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และประโยชน์ของการของกีฬาที่ท าการศึกษาได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในชนิดกีฬาที่ท าการศึกษาได้ 
3. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันกีฬาเล่นได้อย่างถูกต้อง 
6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา พลศึกษา รหัสวิชา พ31202     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาสากล ประโยชน์ของกีฬาสากลทักษะการ
เคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ ทักษะพ้ืนฐานอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน รวมไปถึงการเข้าใจเกี่ยวกับการ
แสดงโชว์เพ่ือการแข่งขัน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะพ้ืนฐานโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในเล่นการกีฬาสากลรวมทั้งการ

เสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาสากลทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติท่ีดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาสากลมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และประโยชน์ของการของกีฬาที่ท าการศึกษาได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในชนิดกีฬาที่ท าการศึกษาได้ 
3. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันกีฬาเล่นได้อย่างถูกต้อง 
6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ฟุตบอล 1 รหัสวิชา พ30201     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอลฟุตบอล 
ทักษะการเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล ในเรื่อง
ทักษะการรับ – ส่งลูกบอล ทักษะการโหม่ง ทักษะการเลี้ยงลูก ทักษะการยิงประตู ทักษะการเตะฟรีคิก  รวมถึง
การบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่า
งามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็น
อย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง
กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลรวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตบอลทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอลมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน   และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาฟุตบอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาฟุตบอล 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ฟุตบอล 2 รหัสวิชา พ30202     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล การเคลื่อนที่ในจังหวะต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล มีความรู้ความเข้าใจ

ในกฎกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและมีเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอลในเรื่องเทคนิคการเล่นเกมรุก 

เทคนิคการเล่นเกมรับ การบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่

ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิคพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นฟุตบอล ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  

การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาฟุตบอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาฟุตบอล 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ฟุตซอล 1 รหัสวิชา พ30203     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล ทักษะการ

เคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ ทักษะพ้ืนฐานอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน รวมไปถึงการเข้าใจเกี่ยวกับการ

แสดงโชว์เพ่ือการแข่งขัน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหว

ตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะพ้ืนฐานโดยใช้กิจกรรมการ

เคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในเล่นการกีฬาฟุตซอล รวมทั้ง

การเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตซอล ทั้งทางด้านร่างกาย  

จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาฟุตซอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาฟุตซอล 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ฟุตซอล 2 รหัสวิชา พ30204     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล การเคลื่อนที่ในจังหวะต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตซอล มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและมีเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอลในเรื่องเทคนิคการเล่นเกมรุก 
เทคนิคการเล่นเกมรับ การบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่
ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิคพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง
กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตซอล ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาฟุตซอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาฟุตซอล 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา แฮนด์บอล 1 รหัสวิชา   พ30205     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีฬาแฮนด์บอล ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล ทักษะ
การเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ และการอบอุ่นร่างกาย มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่น
แฮนด์บอล ในเรื่องทักษะการรับ - ส่ง การเลี้ยงบอล การยิงประตู การหลอก การะเป็นผู้รักษาประตู และการ
บริหารร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างาม
ตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง
กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแฮนด์บอล ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาแฮนด์บอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา แฮนด์บอล 2 รหัสวิชา  พ30206     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล มีความรู้

ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลในเรื่องการเล่นต าแหน่งปีก ต าแหน่งหลัง รูปแบบการ

เล่นเกมรุก – รับ การแข่งขัน รวมไปถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การ

ค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้

ความบนัเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแฮนด์บอลทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่ านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาแฮนด์บอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ว่ายน้ า 1 รหัสวิชา  พ30207     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ า ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ า ทักษะการ

บริหารกายแบบต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นเบื้องต้นในการเล่นกีฬาว่ายน้ าในเรื่องการสร้าง

ความคุ้นเคยกับน้ า การหายใจ การลอยตัว การว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ การแข่งขันว่ายน้ าระยะ 25 เมตร และ 50 เมตร  

รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมี

ความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพ

พลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาว่ายน้ า รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาว่ายน้ า ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาว่ายน้ า มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาว่ายน้ าได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาว่ายน้ า 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ว่ายน้ า 2 รหัสวิชา  พ30208     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ า ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ า ทักษะการ

บริหารกายแบบต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นเบื้องต้นในการเล่นกีฬาว่ายน้ าในเรื่องการ การว่ายน้ าท่า

กรรเชียง การว่ายน้ าท่ากบ การว่ายน้ าท่าผีเสื้อ การแข่งขันว่ายน้ าในท่าต่างๆระยะ 25 เมตร  รวมถึงการทดสอบ

สมรรถภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตาม

หลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาว่ายน้ า รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ื อ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาว่ายน้ า ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาว่ายน้ า มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาว่ายน้ าได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาว่ายน้ าได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาว่ายน้ า 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา กรีฑา1 รหัสวิชา พ30209     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬากรีฑา ประโยชน์ของกีฬากรีฑา ทักษะการ

เคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬากรีฑาในเรื่องการเข้าที่ - การ

เข้าเส้นชัย การก้าวเท้า – การแกว่งเขน การถือไม้คฑา การรับ - ส่งไม้คฑา การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร การแข่งขัน

วิ่งผลัด รวมถึงการบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิค

วิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพ

พลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬากรีฑา รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ

และสมรรถภาพที่เก่ียวข้องกับการเล่นกีฬากรีฑา ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การ

สร้างเจตคติท่ีดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬากรีฑา มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬากรีฑาได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬากรีฑาได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬากรีฑาได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬากรีฑาได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬากรีฑา 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา กรีฑา 2 รหัสวิชา  พ30210     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬากรีฑาลาน ประโยชน์ของกีฬากรีฑาลาน ทักษะ

การเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬากรีฑาลานในเรื่องทักษะ

การพุ่งแหลน ทักษะการทุ่มน้ าหนัก ทักษะการขว้างจักรการแข่งขันกรีฑาลาน รวมถึงการบริหารร่างกายอย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการ

เคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬากรีฑาลาน รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬากรีฑาลาน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬากรีฑาลาน มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬากรีฑาลานได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬากรีฑาลานได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬากรีฑาลานได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขนักีฬากรีฑาลานได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬากรีฑาลาน 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เทเบิลเทนนิส 1 รหัสวิชา พ30211     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชน์ของกีฬาทเบิลเทนนิส 

ทักษะการเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสใน

เรื่องการจับไม้ การตีลูกแบบแบคแฮนด์ - โฟร์แฮนด์ การตีลูกเสิร์ฟ  การตีลูกโด่ง การตีลูกหยอด การบริหาร

ร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลัก

ของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เทเบิลเทนนิส 2 รหัสวิชา พ30212     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ การเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆในการเล่นกีฬาเทเบิล

เทนนิสประเภทคู่ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสในเรื่องการตีลูกตบ การ

รับลูกตบ การตีลูกท็อปสปิน การตีลูกตัด การบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึง

รูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความ

บันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ รวมทั้งการเสริมสร้าง

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย    ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา พลศึกษา รหัสวิชา พ32201     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแอโรบิค ประโยชน์ของกีฬาแอโรบิค ทักษะการ

เคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ เทคนิคการนับจังหวะ ทักษะการย่ าเท้า การเดิน ก้าวรูปสามเหลี่ยม ทักษะการก้าวแตะ ส้น

เท้าแตะ ปลายเท้าแตะด้านข้าง และทักษะอ่ืนๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน รวมไปถึงการเข้าใจเกี่ยวกับ

การแสดงโชว์เพ่ือการแข่งขัน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการ

เคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  

การออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในเล่นการกีฬาแอโรบิค รวมทั้งการเสริมสร้าง

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแอโรบิค ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  

สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแอโรบิค มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาแอโรบิคได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาแอโรบิคได้ 
3. นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาแอโรบิค 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา พลศึกษา รหัสวิชา พ32202     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาลีลาศ ประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ทักษะการ

เคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ ทักษะการเล่นประกอบเพลง ทักษะการเคลื่อนไหวตามบทเพลงอ่ืนๆอย่างถูกต้อง 

ปลอดภัยและสนุกสนาน รวมไปถึงการเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงโชว์เพ่ือการแข่งขัน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้อง

ตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริม

สุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  

การออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในเล่นการกีฬาลีลาศ รวมทั้งการเสริมสร้าง

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาลีลาศ ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  

สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาลีลาศ มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาลีลาศได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาลีลาศได้ 
3. นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาลีลาศ 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา วอลเลย์บอล 1 รหัสวิชา พ32203     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล 

ทักษะการเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในเรื่อง

การเล่นลูกสองมือล่าง การเล่นลูกสองมือบน การเสิร์ฟ การบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน 

การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญ

เพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่าง 
             ถูกต้อง 

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา วอลเลย์บอล 2 รหัสวิชา พ32204     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของการจัดการแข่งขัน การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้น

พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในเรื่องการเล่นลูกหยอด ลูกตบ การสกัดกั้น การยืนต าแหน่งรุก - รับอย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการ

เคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆ การตัดสินกีฬา

และการแข่งขันในการออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 

รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งทางด้าน

ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา เทควันโด 1   รหัสวิชา พ32205     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเทควันโด ประโยชน์ของกีฬาเทควันโด ทักษะ

การเคลื่อนที่ในจังหวะต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทควันโดในเรื่องการทักษะ

การเตะ ทักษะการชก ทักษะการป้องกัน การบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึง

รูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความ

บันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเทควันโด รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทควันโด ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทควันโด มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาเทควันโดได้อย่าง 
             ถูกต้อง 

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาเทควันโดได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเทควันโดได้ 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเทควันโด 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เทควันโด 2   รหัสวิชา พ32206     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาประโยชน์ของการจัดการแข่งขัน การตัดสินกีฬาเทควันโด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ – กติกา

การแข่งขันกีฬาเทควันโด และสามารถน าทักษะพ้ืนฐานมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทเดี่ยว  การ

แข่งขันประเภททีมอย่างถูกต้อง สามารถตัดสินกีฬาเทควันโดได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบ

ที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้การแข่งขันกีฬาเทควันโด และการ

ตัดสินกีฬา เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเทควันโด รวมทั้งการเสริมสร้า งสมรรถภาพ

เพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทควันโด ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทควันโด มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันเทควันโดได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันเทควันโดอย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเทควันโด 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา แบดมินตัน 1 รหัสวิชา พ32207     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน ทักษะ

การเคลื่อนที่ในจังหวะต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตันในเรื่องการ

ทักษะการจับไม้ ทักษะการเล่นลูกเสิร์ฟ ทักษะการเล่นลูกหยอด - งัด ทักษะการเล่นลูกโด่ง ทักษะการเล่นลูกดาด 

ทักษะการเล่นลูกตบ  การบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตาม

เทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริม

สุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตัน รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแบดมินตัน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตันได้อย่าง 
             ถูกต้อง 

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาแบดมินตันได้ 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา แบดมินตัน 2 รหัสวิชา พ32208     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของการจัดการแข่งขัน การตัดสินกีฬาแบดมินตัน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ – กติกา

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และสามารถน าทักษะพ้ืนฐานมาใช้ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยว  การ

แข่งขันประเภทคู่อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินกีฬาแบดมินตันได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบ

ที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และการ

ตัดสินกีฬา เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตัน รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพ

เพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแบดมินตัน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  

และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันแบดมินตันอย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา พลศึกษา รหัสวิชา พ33201     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเปตอง ประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะการ

บริหารกายแบบต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นเบื้องต้นในการเล่นกีฬา เปตองในเรื่องการสร้าง

ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ทักษะการโยนลูกเรียด ทักษะการโยนลูกฮาร์ฟหรือลูกกึ่งโด่ง การแข่งขันการโยนลูกเรียด 

ละลูกฮาร์ฟ  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้อง

ตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริม

สุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเปตอง รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ

และสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเปตอง ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  

การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเปตอง มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาเปตองได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเปตองได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาเปตองได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเปตอง 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา พลศึกษา รหัสวิชา พ33202     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของกีฬาเปตองประเภทต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นเบื้องต้นในการเล่น

กีฬาเปตองในเรื่องทักษะการโยนลูกโด่ง ทักษะการยิงหรือตี การแข่งขันประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ ประเภททีม 3 

คน  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิค

วิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพ

พลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเปตอง รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ

และสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเปตอง ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  

การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเปตอง มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเปตองได้ 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาเปตองได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถน าทักษะต่างๆมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตองได้ 
4. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเปตอง 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา เซปักตะกร้อ 1 รหัสวิชา พ33205     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ ประโยชน์ของกีฬาเซปักตะกร้อ ทักษะ

การเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อในเรื่องการ

ทักษะเล่นลูกข้างเท้าด้านใน ทักษะเล่นลูกหลังเท้า ทักษะการเล่นลูกเข่า ทักษะการเล่นลูกศรีษะ การบริหาร

ร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลัก

ของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได้อย่าง 
             ถูกต้อง 

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาเซปักตะกร้อได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา เซปักตะกร้อ 2 รหัสวิชา พ33206     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 

ศึกษาประโยชน์ของการจัดการแข่งขัน การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้น

พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อในเรื่องการเล่นลูกเสิร์ฟ การรับลูกเสิรฟ์ การตัดสิน การจัดการแข่งขัน และการ

เล่นตระกร้อลอดห่วง อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างาม

ตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆ การตัดสินกีฬา

และการแข่งขันในการออกก าลังกาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ทั้งทางด้าน

ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาเซปักตะกร้อได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เปตอง 1 รหัสวิชา พ33207     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเปตอง ประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะการ

บริหารกายแบบต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นเบื้องต้นในการเล่นกีฬา เปตองในเรื่องการสร้าง

ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ทักษะการโยนลูกเรียด ทักษะการโยนลูกฮาร์ฟหรือลูกกึ่งโด่ง การแข่งขันการโยนลูกเรียด 

ละลูกฮาร์ฟ  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้อง

ตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่ งเสริม

สุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเปตอง รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ

และสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเปตอง ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  

การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเปตอง มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาเปตองได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเปตองได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาเปตองได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเปตอง 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา เปตอง 2 รหัสวิชา พ33208     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของกีฬาเปตองประเภทต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นเบื้องต้นในการเล่น

กีฬาเปตองในเรื่องทักษะการโยนลูกโด่ง ทักษะการยิงหรือตี การแข่งขันประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ ประเภททีม 3 

คน  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิค

วิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพ

พลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเปตอง รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ

และสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเปตอง ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  

การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเปตอง มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาเปตองได้ 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาเปตองได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถน าทักษะต่างๆมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตองได้ 
4. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาเปตอง 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา บาสเกตบอล 1 รหัสวิชา พ33209     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล 

ทักษะการเคลื่อนที่ในจังหวะต่าง ๆ และการอบอุ่นร่างกาย มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่น

บาสเกตบอล ในเรื่องทักษะการรับ - ส่ง การเลี้ยงบอล การยิงประตู การเลย์อัพ และการบริหารร่างกายอย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการ

เคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติและทักษะกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาบาสเกตบอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



200 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา บาสเกตบอล 2 รหัสวิชา พ33210     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีความรู้

ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ในเรื่องการแย่งบอล รูปแบบการรุกเป็นทีม รูปแบบ

การรับเป็นทีม การแข่งขัน กฎ - กติกาการแข่งขัน รวมไปถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

และสนุกสนาน การค านึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธีมีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตาม

ธรรมชาติเป็นส าคัญเพ่ือให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  

การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆในการออกก าลัง

กาย เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ

สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาบาสเกตบอลทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ

สติปัญญา  การสร้างเจตคติท่ีดี และสามารถน าไปปฏบัิติอยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับทักษะกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานต่างๆของกีฬาบาสเกตบอลได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนตะหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)            รหัสวิชา ศ31101             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาความหมายและประเภทของงานศิลปะ คุณค่าของงานทัศนศิลป์กับวิถีชีวิต ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ทัศน
ธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ความรู้พื้นฐานงานออกแบบ ปัจจัยใน
การออกแบบหลักการและเทคโนโลยีในการออกแบบ 
 ฝึกการวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ บรรยาย
จุดประสงค์ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
 เพ่ือให้มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์  กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้
เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 
 
เนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษารูปแบบงานทัศนศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน ความเหมือน ความแตกต่างของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
สร้างสรรค์งานศิลปะ  โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับ
โอกาสและสถานที่  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ1.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5, ม4-6/6, ม4-6/7,ม4-6/11 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 1. มีความรู้ เข้าใจ บอกถึงความเหมือนและแตกต่างของการสร้างสรรค์งานศิลปะ สร้างสรรค์งานงานโดย
เน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 
 
รวม   8  ตัวชี้วัด     
 
 
 



202 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)               รหสัวิชา ศ31102                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาคุณค่าความงามทางศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าทางศิลปะ การท าแฟ้มรวบรวม

ผลงานทางศิลปะความหมายของศิลปิน งานศิลปะของศิลปินสาขาต่างๆ การสร้างงานของศิลปิน  การสร้างสรรค์
งานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบตามจินตนาการเพ่ือการสื่อสาร  เรียนรู้งานทัศนศิลป์ตะวันออก 
ตะวันตก ทัศนศิลป์ในประเทศไทย ประเทศอาเซียน ความหมาย ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ไทย 
 วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าความงามทางศิลปะ การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งาน ระบุงาน
ทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงรวบรวมงานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย-สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบสร้างสรรค์
งานศิลปะเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์
ตะวันออกและตะวันตก อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และอธิบายคุณค่าความงามทางศิลปะ การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดย
ใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ร้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งาน ระบุงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปินที่มีชื่อเสียง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย-สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิน 
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
 

เนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาเรียนรู้งานทัศนศิลป์ตะวันออก ตะวันตก งานทัศนศิลป์ในประเทศไทย ประเทศอาเซียน ความหมาย 
ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ1.1 ม4-6/3,ม4-6/4,ม4-6/5,ม4-6/6,ม4-6/7,ม4-6/8,ม4-6/9,ม4-6/10 
 ศ1.2 ม4-6/1,ม4-6/2,ม4-6/3        
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 1. อธิบายและบอกถึงงานทัศนศิลป์ตะวันออก ตะวันตก งานทัศนศิลป์ในประเทศไทย ประเทศอาเซียน 
ความหมาย ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ไทยได ้
รวม  11  ตัวช้ีวัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ศิลปะ(นาฏศิลป์)      รหัสวิชา ศ32101            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 

 

 ศึกษา ฝึกวิเคราะห์ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ วิจารณ์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์และการละคร บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่
เปรียบเทียบการน าแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และ การละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยที่สะท้อนการแสดงพ้ืนบ้านในท้องถิ่นของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างความตระหนัก และการปฏิบัติ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความเข้าใจ และกล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้ างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล เห็นคุณค่า 
และสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  การ
แสดงออกอย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่มีบริบทมา
จากศิลปวัฒนธรรมไทย  ร่วมอนุรักษ์ชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวันมีความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และท้องถิ่นของตนเอง 
 
เนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษา ฝึกวิเคราะห์ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  วิจารณ์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์และการละคร บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่
เปรียบเทียบการน าแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ ในประเทศอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ 3.1 ม.4-6/1 ,  ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 

 ศ.3.1 ม.4-6/1 ,  ม.4-6/2  

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

 ศึกษา ฝึกวิเคราะห์ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  วิจารณ์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์และการละคร บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่
เปรียบเทียบการน าแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  ในประเทศอาเซียนได ้
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ศิลปะ(นาฏศิลป์)      รหัสวิชา ศ 32102            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การแสดงในเรื่อง  การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละครวิเคราะห์แก่นของการ
แสดงนาฏศิลป์ การละครที่ต้องการสื่อความหมาย ในการแสดงบรรยาย อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง 
ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง ด้านนาฏศิลป์และการแสดงในเรื่อง  ใช้เกณฑ์การประเมินในการ
ประเมินการแสดง  ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง  ในการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  

ศึกษาการแสดงที่สะท้อนประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดและท้องถิ่นของตนเอง  โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างความตระหนัก  และการปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
เข้าใจ และกล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล เห็นคุณค่า 
และ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  การ
แสดงออกอย่างอิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่มีบริบทมา
จากศิลปวัฒนธรรมไทย  ร่วมอนุรักษ์ชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวันมีความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และท้องถิ่นของตนเอง 
 
เนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษา ฝึกวิเคราะห์ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  วิจารณ์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์และการละคร บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่
เปรียบเทียบการน าแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ ในประเทศอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ 3.1 ม.4-6/5 ,  ม.4-6/6 , ม.4-6/7 , ม.4-6/8 
 ศ.3.1 ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 ศึกษา ฝึกวิเคราะห์ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  วิจารณ์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์และการละคร บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่
เปรียบเทียบการน าแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  ในประเทศอาเซียนได ้
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา ศิลปะ (ดนตรี)      รหัสวิชา ศ33101         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายความส าคัญของดนตรีที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม โดยการจัดเครื่องดนตรีได้

สอดคล้องตามแนวคิดและค่านิยม สามารถเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง เครื่องดนตรี  

ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์ระบบโน้ตและการบันทึกโน้ตทั้งเพลงไทยและเพลงสากล รวมทั้งสร้างสรรค์ถ่ายทอด

ผลงานการดนตรีให้เป็นที่ชื่นชม โดยแสดงออกได้ทั้งการวิเคราะห์ วิจารณ์ความไพเราะ ความงดงามของดนตรี 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์จากเสียงดนตรีในการพัฒนามนุษย์ เข้าใจถึงจิตใจ ความรู้สึกนึก
คิด น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ดนตรีบ าบัดชีวิตให้ยืนยาวและยั่งยืน 
 
เนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาเรียนรู้ศึกษา บรรยาย องค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืนๆ อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
บุคคลและสังคม ในประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ม., ม.4-6/3, ม.4-6/4,  ม.4-6/8 
 ศ 2.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 บรรยายองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืนๆ อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  
ในประเทศอาเซียนได ้
 
รวม   7 ตัวชี้วัด     
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา ศิลปะ (ดนตรี)         รหัสวิชา ศ33102         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าทางศิลปะ การจัดวงดนตรี การใช้เครื่องดนตรี และบทเพลง
ประเภทต่างๆ ทั้งไทยและสากลตามยุคสมัย โดยตระหนักในเรื่องดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล รู้วิธีการฝึกทักษะในการขับร้องเพลง การเล่นดนตรีตามกฎเกณฑ์ตามทฤษฎี เรียนรู้เทคนิค 
วิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ฝึกทักษะในการขับร้องเพลง การเล่นดนตรีตามกฎเกณฑ์ตามทฤษฎี เรียนรู้เทคนิค วิธีการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าทางศิลปะ การจัดวงดนตรี การใช้เครื่องดนตรี และบทเพลงประเภท
ต่างๆ ทั้งไทยและสากลตามยุคสมัย โดยตระหนักในเรื่องดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้มีความรู้ในการขับร้องเพลง การเล่นดนตรีตามกฎเกณฑ์ตามทฤษฎี เรียนรู้เทคนิค วิธีการแสดงออก
อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าทางศิลปะ การจัดวงดนตรี การใช้เครื่องดนตรี และบทเพลง
ประเภทต่างๆ ทั้งไทยและสากลตามยุคสมัย โดยตระหนักในเรื่องดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล เห็นคุณค่า และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
เนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาเรียนรู้ประเภทเครื่องดนตรี บทเพลง วงดนตรี วัฒนธรรม และบทบาทหน้าที่ของดนตรีของ
วัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ 2.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5       
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 อธิบายและบอกถึงประเภทเครื่องดนตรี บทเพลง วงดนตรี วัฒนธรรม และบทบาทหน้าที่ของดนตรีของ
วัฒนธรรมประเทศอาเซียนได้ 
 
รวม  4  ตัวชี้วัด   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา การงานอาชีพ  รหัสวิชา ง30101    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ในเรื่องการเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่อง แต่ง
กาย การประดิษฐ์ชองใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่ง
อ านวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน การเลี้ยงสัตว์ แนวทางการเข้าสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ ประสบการณ์ในอาชีพ และคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน รวมถึงมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
1. เครื่องแต่งกายในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. 8 อาชีพเสรีในอาเซียน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.4-6/1  ง 1.1 ม.4-6/2   
 ง 1.1 ม.4-6/3  ง 1.1 ม.4-6/4    
 ง 1.1 ม.4-6/5  ง 1.1 ม.4-6/6   
 ง 1.1 ม.4-6/7  ง 2.1 ม.4-6/1   
 ง 2.1 ม.4-6/2  ง 2.1 ม.4-6/3  ง 2.1 ม.4-6/4  
 รวมทั้งหมด  11 ตัวชี้วัด   
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

1. จ าแนกเครื่องแต่งกายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
2. บอก 8 อาชีพเสรีในอาเซียนได้ 



208 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชา การงานอาชีพ             รหัสวิชา ง30102        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องการดูแลรักษาบ้าน ท าความสะอาด จัด ตกแต่งบ้านและโรงเรียน การปลูกพืช

ขยายพันธุ์พืช และการด าเนินการทางธุรกิจ การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร การดูแลบ้าน และการเลี้ยงสัตว์ 
โดยใช้ทักษะการจัดการในการท างาน ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน

และทักษะในการแสวงหาความรู้ เพ่ือการด ารงชีวิต 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน รวมถึงมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 

1. พลังงานสะอาดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. อาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน 
3. เทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
4. ธุรกิจและสินค้าที่โดดเด่นในแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.4-6/3   
ง 1.1 ม.4-6/4    
ง 1.1 ม.4-6/5   
ง 1.1 ม.4-6/6   
ง 1.1 ม.4-6/7  

 รวม    5 ตัวชี้วัด 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
1. บอกการผลิตพลังงานสะอาดในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
2. อธิบายวัตถุดิบที่โดดเด่นและชื่ออาหารในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
3. บอกเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
4. น าเสนอธุรกิจและสินค้าที่โดดเด่นในแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา การงานอาชีพ    รหัสวิชา ง30103       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   20 ชั่วโมง /ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติท่ีดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติงานการจัดท าโครงงานตามความถนัดและความสนใจ ฝึกประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
โดยสามารถจ าลองอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ ได้โดยใช้กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีการท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด ท า  แก้ปัญหาและจัดการ   สามารถ
ท างานได้บรรลุเป้าหมาย  
           สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใช้อย่างถูกวิธี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการประกอบอาชีพ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพและมี
ลักษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรใน
การท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 อาชีพที่นิยมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
           ง 4.1 ม.4-6/1 , ง 1.1 ม.4-6/2 , ง 1.1 ม.4-6/3 , ง 1.1 ม.6-4/4 
 
  รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
           1. นักเรียนสามารถอธิบาย อาชีพที่นิยมในกลุ่มประเทศอาเซียนได้                 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง30104    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

      อธิบายความหมายและความส าคัญของชุมชน หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน 
ประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน ความส าคัญของการตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการตัดเย็บผ้า ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้า ความหมายและความส าคัญของการแปรรูปอาหาร 
หลักการแปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร การท าอาหารแปรรูป การจัดจ าหน่าย ความรู้เกี่ยวกับกระติก
น้ าร้อนไฟฟ้า การซ่อมแซมกระติกน้ าร้อนไฟฟ้าอัตโนมัติ ความรู้เกี่ยวกับการงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติ ความหมายและความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยง
สัตว์เชิงพาณิชย์ แนวทางการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเชิงพาณิชย์ กระบวนการเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภาพฉาย
และแบบจ าลอง การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอผลงาน กลไกและการควบคุมไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างตู้จดหมายมีเสียงเพลง การจ าลองอาชีพ กิจกรรมอาชีพ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
                ปฏิบัติงานการตัดเย็บเสื้อแบบง่ายการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น กาประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติ 
                มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน ปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
           ง 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 

ง 2.1  ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

   
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
           1. นักเรียนสามารถอธิบายการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   อาหารไทย 1  รหัสวิชา ง30201    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์80  ช่ัวโมง /ภาคเรียน  จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาอาหารไทย  4 ภาค  การเลือกวัสดุ การใช และการเก็บรักษาเครื่องใช                    
วัสดุอุปกรณ มาตราชั่ง ตวง  ฝกชั่ง ตวง ผสมและประกอบอาหาร  

ฝึกปฏิบัติ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  
การท าความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องครัว มีทักษะในการซื้อและจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่สนใจ มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานในเรื่องอาหารไทยเบื้องต้น การจัดตกแต่งอาหารน่ารับประทาน  

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับการ
ท าอาหารไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาอาหารไทย 
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  และวิธีการเก็บบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการ

ท าอาหารไทย 
3. สามารถจัดซื้อและเตรียมวัตถุดิบได้ถูกต้อง  
4. มีความรู้วิธีการท าอาหารไทยเบื้องต้นได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดตกแต่งอาหารไทย 
6. สามารถปฏิบัติการท าอาหารเบื้องต้นได้ 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าอาหารอาเซียน โดยปฏิบัติอาหารประจ าชาติไทย 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบอาหารประจ าชาติไทยโดยใช้วัตถุดิบของประเทศเพ่ือนบ้าน และเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบอาหารไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   ขนมไทย 1  รหัสวิชา ง30203    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์80 ชั่วโมง /ภาคเรียน  จ านวน  2.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 
ศึกษาประวัติความเป็นมาขนมไทยรายการต่างๆ ที่สนใจ การเลือกวัสดุ การใชและการเก็บรักษาเครื่องใช 

วัสดุอุปกรณ มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง ตวง ผสมและการประกอบขนมไทย 
ฝึกปฏิบัติ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  

มีทักษะในการปฏิบัติงานในเรื่องขนมไทย การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าขนมไทย  วิธีการท าขนมไทย การ
เลือกซื้อและเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่างๆ วิธีการจัดตกแต่งให้สวยงาม น่า
รบัประทานและถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับการท า
ขนมไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาขนมไทย 
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  และวิธีการเก็บบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการ

ท าขนมไทย 
3. สามารถจัดซื้อและเตรียมวัตถุดิบได้ถูกต้อง  
4. มีความรู้วิธีการท าขนมไทยเบื้องต้นได้ 
5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดตกแต่งขนมไทย 
6. สามารถปฏิบัติการท าขนมไทยเบื้องต้นได้ 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าขนมประจ าประเทศอาเซียน โดยปฏิบัติอาหารประจ าชาติไทย 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบขนมไทยประจ าชาติไทยโดยใช้วัตถุดิบของประเทศเพ่ือนบ้าน และเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบขนมไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา    วัสดุช่างอุตสาหกรรม  รหัสวิชา ง30213         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน  จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 
    ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือก วัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อ โลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อ
ลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อน และการป้องกัน 
หลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้นพลังงานในอนาคต 

ปฎิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับวัสดุช่างอุตสาหกรรม การเลือกวัสดุประเภทต่างๆ เช่น โลหะ อโลหะ โลหะผสม 
ตามคุณสมบัติของวัสดุ การดุแลรรกัษาจัดเก็บอย่างถูกวิธีและการทดสอบวัสดุด้วยวิธีต่างๆ 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ
ช่างอุตสาหกรรมเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เรื่องเก่ียวกับที่มาของวัสดุอุตสาหกรรม 
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับโลหะ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับอโลหะ 
5. มีความรู้เกี่ยวกับโลหะผสม  
6. มีความรู้วิธีการตรวจสอบวัสดุแบบต่าง ๆ 
7. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง 
8. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุหล่อลื่นและหล่อเย็น 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     รหัสวิชา ง30214        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์  80 ช่ัวโมง/ภาคเรีย   จ านวน  2.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

        ศึกษาเก่ียวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้า 
ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวน า ฉนวน แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า สัญลักษณ์ คุณสมบัติและวงจร
ใช้งานของตัว ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ล าโพง ไมโครโฟน หัวแร้งบัดกรี การใช้
เครื่องมือวัดพ้ืนฐานที่จ าเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์  
        ปฎิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับเกี่ยวกับไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 
สัญลักษณ์ คุณสมบัติและวงจรใช้งานของตัวต้านทาน ขั้วต่อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รีเลย์ ล าโพง ไมโครโฟน หัวแร้งบัดกรี 
การใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานที่จ าเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเตอร์เครื่องจ่ายก าลังงานไฟฟ้า และ การประกอบ 
และทดสอบวงจร อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีความรู้และอธิบายการท างานของแหล่งก าเนิดไฟฟ้าได้  
3. อธิบายหลักการเกิดอะตอมและอิเล็กตรอนไฟฟ้าได้ 
4. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าประเภทต่างๆได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎของโอห์ม 
7. เข้าใจหลักการท างานของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวน า 
8. เข้าใจหลักการท างานของไมคโครโพน ล าโพง และรีเลย์ 
9. เข้าใจหลักการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   อาหารไทย 2  รหัสวิชา ง30202    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน   จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 
ศึกษาอาหารไทยรายการต่างๆ ที่สนใจ ในท้องถิ่น ในตามความต้องการของตลาด การเลือกวัสดุ           

การใชและการเก็บรักษาเครื่องใช วัสดุอุปกรณ และประกอบอาหาร  
ฝึกปฏิบัติ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  

มีทักษะในการปฏิบัติงานในเรื่องอาหารไทย การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าอาหารไทย  วิธีการท าอาหารไทย   
เทคนิคการท าอาหารไทยชนิดต่างๆการต้ม  การทอด การอบ การนึ่งเป็นต้น  วิธีการจัดตกแต่งให้สวยงาม น่า
รบัประทานและถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  ค านวณค่าใช้จ่าย จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  
ท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในการสร้างอาชีพ และประเมินผล   

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับการ
ท าอาหารไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความรู้เรื่องอาหารไทยในท้องถิ่น 
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ครัวได้ถูกต้อง 
3. มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการท าอาหารไทย ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  
4. มีความรู้และสามรถน าหลักสุขาภิบาลไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าหน่ายอาหารไทยเพ่ืออาชีพ 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าอาหารอาเซียน โดยปฏิบัติอาหารประจ าชาติไทย 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบอาหารประจ าชาติไทยโดยใช้วัตถุดิบของประเทศเพ่ือนบ้าน และเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบอาหารไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   ขนมไทย 2  รหัสวิชา ง30204    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 
ศึกษาประวัติความเป็นมาขนมไทยในท้องถิ่น ที่สนใจ การเลือกวัสดุ การใชและการเก็บรักษาเครื่องใช 

วัสดุอุปกรณ มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง ตวง ผสมและการประกอบขนมไทย 
ฝึกปฏิบัติ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  

มีทักษะในการปฏิบัติงานในเรื่องขนมไทย การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าขนมไทย  วิธีการท าขนมไทย การ
เลือกซื้อและเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่างๆ วิธีการจัดตกแต่งให้สวยงาม น่า
รับประทานและถูกสุขลักษณะ  ค านวณต้นทุนการผลิต จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดท าการประกอบอาชีพ
เบื้องต้น 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับการท า
ขนมไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความรู้เรื่องขนมไทยในท้องถิ่น 
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ครัวได้ถูกต้อง 
3. มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการท าขนมไทย ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  
4. มีความรู้และสามรถน าหลักสุขาภิบาลไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าหน่ายขนมไทยเพ่ืออาชีพ 

 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าขนมไทยประจ าประเทศอาเซียน โดยปฏิบัติอาหารประจ าชาติไทย 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบขนมไทยประจ าชาติไทยโดยใช้วัตถุดิบของประเทศเพ่ือนบ้าน และเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบขนมไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา   งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร       รหัสวิชา ง30215       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80  ช่ัวโมง /ภาคเรียน จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
  

ศึกษาวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ใช้งานของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าแบบ
ต่างๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การติดตั้งการเดินสายไฟฟ้า งานติดตั้งสายโทรศัพท์สายวงจรทีวีวงจรปิด ภายใน
อาคาร 

 ปฎิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับศึกษาวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ระบบการจ่าย
ก าลังไฟฟ้า ชนิด และการใช้งานของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การติดตั้งการ
เดินสายไฟฟ้าและ ระบบไฟฟ้า ด้วยเข็มขัดรัดสาย ท่อร้อยสายไฟ บนผนังไม้และผนังปูน การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
งานติดตั้งโคมไฟฟ้า เต้ารับ สวิตช์ควบคุม งานติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ โหลดเซ็นเซอร์ เครื่องป้องกันไฟรั่ว งาน
ติดตั้งสายดิน การตรวจสอบบริภัณฑ์ งานติดตั้งสายโทรศัพท์สายวงจรทีวีวงจรปิด ภายในอาคาร 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับการ
ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งไฟฟ้า 
2. ใช้และเก็บรักษาเครื่องมือส าหรับติดตั้งไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง  
3. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าประเภทต่างๆฃ 
5.  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
6. มีความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
7. เดินสายฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
8. ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างได้ถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   งานเขียนแบบ 1  รหัสวิชา ง30216      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานเขียนแบบ การเขียนแบบประเภทต่างๆ เครื่องมือในงานเขียนแบบและ

พ้ืนฐานเบื้องต้นสหรับการเขียนแบบ 
ฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร การสร้างรูปเราขาคณิต 

มาตราฐานในการเขียนแบบ การก าหนดขนาด และการเขียนรูปสองมิติ 
เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม

จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนแบบเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความรู้เรื่องประวัติงานเขยีน 
2. ใช้เครื่องมือเขียนแบบได้ถูกต้อง 
3. เขียนตัวอักษรและตัวเลขได้ถูกต้อง 
4. สร้างรูปเราขาคณิตได้ถูกต้อง 
5. อธิบายมาตราฐานต่างๆในกงานเขียนแบบได้ถูกต้อง 
6.ก าหนดขนาดแบบงานได้ถูกต้อง 
7. เขียนแบบสองมิติได้ถูกต้อง 
 

 รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา  ขนมอบ 1   รหัสวิชา  ง30205    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
  

ศึกษาขนมอบประเภทตางๆ ที่นิยมในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาและเลือกเครื่องใช้  
อุปกรณ การใชและการเก็บรักษา มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง ตวง ผสมและการประกอบขนมอบ  

ปฏิบัติงานท าขนมอบประเภท ต่างๆ เชน คุกกี้ เค้ก พายและขนมปง อย่างง่าย เก็บรักษาและบรรจุ
ภาชนะที่เหมาะสม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการและการใชเทคโนโลยี รวมทั้งศึกษาการ
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติการท าขนมอบ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน วิเคราะห์ สังเคราะห์              
คิดอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีความรับผิดชอบ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขาใจความหมาย ความส าคัญ ประโยชนหลักการวิธีการข้ันตอนกระบวนการท างานและประเภท
ของขนมอบได้  

2. เลือกใช  เก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการท าขนมอบได้  
3. มีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดีและประสบการณในการท าขนมอบได้ 
4. สามารถปฏิบัติการท าขนมอบเบื้องต้นได้ 
5. สามารถจัดตกแต่งและประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานประกอบอาชีพท าขนมอบ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาขนมอบประเภทตางๆ ที่นิยมในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 อธิบายชนิดของขนมอบที่นิยมในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ และสามารถปฏิบัติการท าขนมอบอย่างน้อย 1 
ชนิด 
แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบขนมอบ 

 
 
 



220 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เครื่องดื่ม 1    รหัสวิชา ง30207        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน  2.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
  
 ศึกษาวิเคราะห์สมุนไพรในท้องถิ่น การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร  การเลือกใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์  การ
ค านวณราคาจ าหน่าย  การวางแผนการจัดการ  ฝึกทักษะการชั่ง  ตวง  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้
ถูกต้อง  วางแผนการท างาน  
 โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
          เพ่ือให้มีนิสัยรักการท างานท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมทั้งการน าความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่า มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมในการ
ท างานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 1. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในประเทศอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

    1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้ 
               2. บอกส่วนประกอบของสมุนไพรได้ 
               3. ส ารวจและอธิบายสรรพคุณทางยาของสมุนไพรในท้องถิ่นได้ 
               4. อธิบายประเภทและความเป็นมาของเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 
               5. เลือกใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 
               6. ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามแผนการท างานได้ 
               7. การก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 

1. ทราบถึงเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในประเทศอาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   งานเขียนแบบ 2  รหัสวิชา ง30217    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  วลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1   
  

ศึกษาการเขียนแบบสามมิติ   การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด และสัญลักษณ์ในงานช่าง
อุตสาหกรรม 

ฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับ การเขียนแบบสามมิติ การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนแบบภาพฉายมุม ที่ 1 
ภาพฉายมุมที่ 3 การเขียนแบบภาพตัดได้ถูกต้อง 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติงาน  กระบวนการท างาน วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมในการท างาน  มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนแบบเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนแบบภาพสามมิติประเภทต่างๆได้ถูกต้อง 
2. เขียนแบบภาพฉายมิติประเภทต่างๆได้ถูกต้อง 
3.เขียนแบบภาพตัดประเภทต่างๆได้ถูกต้อง 
4.เข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆในงานช่างอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 
         

 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา ง30218    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน  2.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 
ศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง แหล่างก าเนิดไฟฟ้เกระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า วงจรบริดจ์ กฎของ

เคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีของเทวินี ทฤษฎีของนอร์ตัน ทฤษฎีการวางซ้อน   ทฤษฎีการส่งถ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
ฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับ การค านวณและแก้โจทย์ต่างๆ ของวงรไฟฟากระแสตรง วัดค่าวงจรไฟฟ้า ต่อ

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การแก้โจทย์ทฤษฎีไฟฟ้าต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท าโครงงาน วิ เคราะห์ สังเคราะห์ คิด

อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีความรับผิดชอบ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างคุ้มค่า 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความรู้เรื่องแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2. หาค่าวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ 
3. ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆได้ 
4. หาค่าวงจรบริดจ์ได้ถูกต้อง 
5. ค านวณค่าต่างๆจากกฎของเคอร์ชอฟได้ 
6. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้ากรแสตรงแบบต่างๆได้ถูกต้อง 
 

 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   ขนมอบ 2  รหัสวิชา   ง30206     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์  80ช่ัวโมง /ภาคเรียน  จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 
ศึกษาขนมอบในท้องถิ่น ที่สนใจ เทคนิคการท าขนมอบ และผลิตภัณฑ์ขนมอบ การเลือกวัสดุ การใชและ

การเก็บรักษาเครื่องใช วัสดุอุปกรณ มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง ตวง ผสมและการประกอบขนมอบที่หลากหลายน าไป
ประกอบอาชีพ 

ปฏิบัติงานท าขนมอบประเภท ตางๆ เชน คุกกี้ เคก พาย ขนมปง และผลิตภัณฑ์ขนมอบตามสมัยนิยมเก็บ
รักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม ค านวณคาใช้จ่าย ก าหนดราคาขายจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท า
บัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการและการใชเทคโนโลยี 
รวมทั้งศึกษาการภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าโครงงานอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีคุณค่า  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท าโครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีความรับผิดชอบ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างคุ้มค่า 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ขนมอบในท้องถิ่นที่สนใจ 
2. สามารถปฏิบัติการท าขนมอบประเภทผลิตภัณฑ์เค้ก 
3. สามารถปฏิบัติการท าขนมอบประเภทผลิตภัณฑ์ขนมปัง 
4. สามารถปฏิบัติการท าขนมอบประเภทผลิตภัณฑ์พายและคุกกี้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น 
6. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าขนมอบที่นิยมรับประทานในประเทศอาเซียน  
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบขนมอบนิยมรับประทานในประเทศอาเซียน และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบขนมอบเพ่ืออาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เครื่องดื่ม 2         รหัสวิชา ง 30208            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  2.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และไม มแีอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ เครื่องใช้การจัดเตรียม การให้บริการเครื่องดื่ม  
ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มและดัดแปลงเครื่องดื่มเพ่ือการค้า 
 โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
          เพ่ือให้มีนิสัยรักการท างานท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมทั้งการน าความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่า มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมในการ
ท างานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 1. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในประเทศอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

    1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม 
               2. บอกประเภทของเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
               3. บอกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 
               4. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการเครื่องดื่มและผสมเครื่องดื่ม 
               5. หลักการผสมเครื่องดื่ม 
               6. ทราบถึงการจัดท าและดัดแปลงเครื่องดื่มเพ่ือการค้า 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 

1. ทราบถึงเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในประเทศอาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   รหัสวิชา ง30219     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน  1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 
 ศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าต่างในวงจรไฟฟ้ากรแสสลับ การค านวณค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การน าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับไปใช้งาน 
  ปฏิบัติหลักการก าเนิดคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ การค านวณ วัดค่า Peak Average RMS ของ รูปคลื่นไซน์ 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เฟสเซอร์ไดอะแกรม การค านวนปริมาณเซิงซ้อน งานต่อวงจร  R-L-C แบบอนุกรม แบบ
ขนาน และแบบผสม วงจรรีโซแนนซ์แบบอนุกรม แบบขนาน ก าลังไฟฟ้า และตัวประกอบก าลัง กระแสสลับ 2 
เฟส 3 เฟส การต่อระบบสตาร์-เดลตา เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ในสภาวะโหลดสมดุล
และไม ่สมดุล 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท าโครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีความรับผิดชอบ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างคุ้มค่า 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
2. อธิบายสมรูปคลื่นได้ 
3. ค านวณหาค่าจากสมการเฟสเซอร์ได้ 
4. เขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมได้ 
5. ค านวณค่าต่างๆในวงจร R-L-C ได ้
6. แก้ไข power factorได้ 
 

 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   เชื่อมโลหะเบื้องต้น    รหัสวิชา ง30220   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
  

ศึกษาความปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ในการเชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส รอยต่อ และต าแหน่งการเชื่อม  
การแล่นประสาน เทคนิคการเชื่อมต่างๆ  
            ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนงานเริ่มต้นอาร์ก  งานเชื่อมแนวเดิน 
งานต่อแนวเชื่อม งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในต าแหน่งท่าราบ และงานเชื่อม
เดินแนวทุกต าแหน่งท่าเชื่อม  ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดิน
แนวแบบ Forehand ทุกต าแหน่งท่าเชื่อม งานตัดด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย       
           เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์          
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ และมี
ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า 
2. มีความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการเก็บบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือใน 

การเชื่อมไฟฟ้า 
3. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเชื่อมแก๊ส  
4. มีความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการเก็บบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือใน 

การเชื่อมแก๊ส 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแล่นประสาน 
6. .มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรอยต่อและท่าในการเชื่อม 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเชื่อม  

 
  รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา  อาหารว่าง    รหัสวิชา ง30209       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40  ช่ัวโมง /ภาคเรียน  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
   
                ศึกษาความหมายความส าคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการท าอาหารว่างที่จัดเลี้ยงแบบต่างๆ ตาม
โอกาส  การเลือกใช้ การเก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าอาหารว่าง การเลือกซื้อ วัสดุ  อุปกรณ์ ในการ
ท าอาหารว่าง 

ปฏิบัติงานท าอาหารว่างประเภท ตางๆ และผลิตภัณฑ์อาหารว่างตามสมัยนิยม เก็บรักษาและบรรจุ
ภาชนะที่เหมาะสม ค านวณคาใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชี         
รายรับ – รายจ่ายและประเมินผล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการและการใชเทคโนโลยี 
รวมทั้งศึกษาการภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีคุณค่า  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท าโครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีความรับผิดชอบ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างคุ้มค่า 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของอาหารว่างได้  
2. สามารถบอกชื่อและระบุประเภทของอาหารว่างได้ 
3. สามารถบอกชื่อและอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าอาหารว่างรวมทั้งการดูแลรักษา

อุปกรณ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
4. สามารถท าและบอกเทคนิคในการท าอาหารว่างประเภทต่างๆได้ 
5. ตระหนักในการแสวงหาความรู้ กระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น 
7. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพ่ือการประกอบอาชีพ 
8. มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพและเกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ                   

 

รวมทั้งหมด     8     ผลการเรียนรู้ 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าอาหารว่างที่นิยมรับประทานในประเทศอาเซียน  
ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบอาหารว่างนิยมรับประทานในประเทศอาเซียน และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบอาหารว่างเพ่ืออาชีพ 



228 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา  อาหารนานาชาติ  รหัสวิชา ง30211    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์  80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน  จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
   

ศึกษาประวัติความส าคัญของอาหารนานาชาติประเภทตางๆ ที่สนใจ การใชและการเก็บรักษาเครื่องใช 
วัสดุอุปกรณ มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง ตวง ผสมและการประกอบอาหารนานาชาติ  

ปฏิบัติน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะในการปฏิบัติงานในเรื่องอาหารนานาชาติ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าอาหารนานาชาติ วิธี
ท าอาหารนานาชาติ  การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง เทคนิคการท าอาหารนานาชาติชนิด
ต่างๆ การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาอาหารนานาชาติไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะ ค านวณค่าใช้จ่าย จัดจ าหน่าย จด
บันทึก  การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์          
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ และมี
ความรู้เกี่ยวกับอาหารนานาชาติเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตสามารถจัดท าอาหารนานาชาติเพ่ืออาชีพ
ได ้
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เรื่องอาหารนานาชาติ  
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการเก็บบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการอาหาร

นานาชาติ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซ้ือวัตถุดิบ 
4. ปฏิบัติการท าอาหารนานาชาติ   
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าบัญชีเบื้องต้น 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายอาหารนานาชาติที่ตนเองสนใจเพ่ืออาชีพ  

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าอาหารนานาชาติในประเทศอาเซียน  
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบอาหารนานาชาติในประเทศอาเซียน และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบอาหารนานาชาติเพ่ืออาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา งานวัดละเอียด(เครื่องมือช่าง) รหัสวิชา ง30221  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานงานวัดละเอียด  ชนิด  หน้าที่  การใช้งาน  และการบ ารุงรักษา  
เครื่องมืองานวัดละเอียดแบบมีสเกล  บรรทัดเหล็ก  สายวัด  ระดับน้ า  เครื่องมืองานวัดละเอียดแบบเลื่อนได้มี
สเกล เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  ไมโครมิเตอร์  นาฬิกาวัด  ใบวัดมุม  เครื่องมืองานวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด  วงเวียน
เหล็ก  เกจสปริงวัดนอก  วัดใน  เกจวัดความโตรู   เครื่องมืองานวัดละเอียดแบบค่าคงที่  เกจก้ามปู    เกจทรง
กระบอก  เกจบล็อก   เกจวัดเกลียว  บรรทัดตรวจสอบความเรียบ  เกจวัดความเรียบผิว 
 เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงาน
อาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน 
สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ  มีวิถีชีวิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกชนิด ประเภท และหน้าที่ของเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 
3. ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
4. จัดเก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบได้ 
5. ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมได้ 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา   งานเครื่องยนต์เล็ก    รหัสวิชา ง30222       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์  80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน  จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

    ศึกษาความปลอดภัย หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล การใช้เครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง การบ ารุงรักษา  
              ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการท างานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็กความปลอดภัยในการ
ท างานการใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็ก      
แก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ  
           เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์              
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พ และมี
ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็กเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 

 
1. มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในงานเครื่องยนต์เล็ก 
2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืองานเครื่องยนต์เล็ก 
3. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 
4. มีความรู้เกีย่วกับหลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 

          5. ปฏิบัติการถอดประกอบ แก้ไข เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแลพดีเซลได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก  

 
รวม     6     ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา  อาหารเพื่อสุขภาพ  รหัสวิชา ง30210     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 80 ชั่วโมง /ภาคเรียน จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
  
                ศึกษาความหมายความส าคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการท าอาหารเพ่ือสุขภาพ การเลือกใช้ การ
เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าอาหารเพื่อสุขภาพ การเลือกซื้อวัตถุดิบ และการท าอาหารเพื่อสุขภาพ 

ปฏิบัติงานท าอาหารเพ่ือสุขภาพตามสมัยนิยม ตามหลักสุขาภิบาลและสุขลักษณะที่ดี เก็บรักษาและบรรจุ
ภาชนะที่เหมาะสม ค านวณคาใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชี         
รายรับ – ราย จ่ายและประเมินผล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการและการใชเทคโนโลยี 
รวมทั้งศึกษาการภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีคุณค่า  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท าโครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีความรับผิดชอบ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการเก็บบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการอาหาร

เพ่ือสุขภาพ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซ้ือวัตถุดิบ 
4. ปฏิบัติการท าอาหารเพื่อสุขภาพ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าบัญชีเบื้องต้น 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายอาหารสุขภาพที่ตนเองสนใจเพ่ืออาชีพ  

รวม     6     ผลการเรียนรู้ 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการท าอาหารเพื่อสุขภาพที่นิยมรับประทานในประเทศอาเซียน  
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถประกอบอาหารเพื่อสุขภาพนิยมรับประทานในประเทศอาเซียน และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา  งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม    รหัสวิชา ง30212    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2   
 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ ม  การจัดสถานที่  หน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  หลักการเทคนิคการจัดโต๊ะ  มารยาทการรับประทานอาหาร  การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุก
ประเภท  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม  จรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม   

ฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหาร  การจัดสถานที่  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในโรงแรม  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์          
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ และมี
ความรู้เกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้รู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
2. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. สามารถปฏิบัติบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
5. มีจรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม   

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน  
 ศึกษาการบริการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอาเซียน  
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน  
 สามารถอธิบายหลักบริการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอาเซียน สาธิตการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บทบาทสมมุติ และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

แทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   งานจักรยานยนต์     รหัสวิชา ง30223       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์  80 ช่ัวโมง /ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักความปลอดภัย หน้าที่ของเครื่องมือต่างๆ และหลักการท างานของเครื่องยนต์จักรยนต์
แบบต่างๆ รวมทั้งระบบต่างๆภายในรถจักรยายนต์ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง  หลักการท างาน การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ การถอดประกอบ 
ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์   ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ระบบเบรกระบบ
รองรับ  ระบบส่งก าลังระบบไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์   การปรับแต่งบ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ     
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์              
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ และมี
ความรู้เกี่ยวกับงานจักรยายนต์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในงานงานจักยายนต์ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืองานจักรยานยนต์ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องยนต์รกถจักรยานยนต์ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆภายในรถกจักรยานยนต์ 

          5. ปฏิบัติการเก่ียวกับรถจักรยายนต์ได้  
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับล้อและยางของรถจักรยายนต์  
 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   รหัสวิชา ง30224     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  2.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 

                  ศึกษาแหล่งก าเนิดและชนิดของเชื้อเพลิง การส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง โครงสร้างอะตอม
ของสารไฮโดรคาร์บอน การวิเคราะห์เชื้อเพลิงแข็งและการปรับปรุงคุณสมบัติก่อนการใช้งาน การท าน้ ามันดิบและ
เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติให้บริสุทธิ์ กระบวนการกลั่นน้ ามันและผลิตภัณฑ์จาการกลั่น คุณสมบัติมาตรฐานของ
เชื้อเพลิง การเพ่ิมคุณสมบัติเชื้อเพลิงเหลว ฟ ค่า Octane ค่า Cetane วัสดุหล่อลื่นและประเภทวัสดุหล่อลื่น 
ความหนืด ดัชนีความหนืด การเพ่ิมคุณสมบัติของวัสดุหล่อลื่น เทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ
โตรเคม ี
            ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเชื้อเพลิงให้ถูกต้องตามคุณสมบัติของเชื้อเพลิง กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแบบ
ต่างๆ หลักการใช้งานเชื้อเพลิงให้ปลอดภัย การเลือกใช้สารหล่อลื่นตามคุณสมบัติต่างๆ 
      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์          
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ และมี
ความรู้เกี่ยวกับงานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน 
2. มีความรู้เกี่ยวกับปิโตรลียม 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการกลั่นปิโตรเลียม 
4. มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 
5. มีความรู้ความเกี่ยวกับสารหล่อลื่น 
6. มคีวามรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน   
 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   งานช่างพ้ืนฐาน     รหัสวิชา ง30225     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระ บวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่อง งานช่าง งานช่าง
พ้ืนฐาน การออกแบบ งานไฟฟ้า งานประปา งานไม้ งานปูน และงานสี ดังนั้นเราควรรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน และงานทาสี เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลและซ่อมแซมบ้านในขั้นต้นได้ 
ซึ่งจะช่วยให้เราพ่ึงตนเอง และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกด้วย การซ่อมแซมและดัดแปลงสิ่งของเครื่องใ ช้ใน
บ้าน เกี่ยวกับ สิ่งของเครื่องใช้และวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบ้าน ถ้าเรารู้จักดูแลบ ารุงรักษา รู้วิธีประดิษฐ์ 
ดัดแปลงจะช่วยให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้เพิ่มมากขึ้น อีกท้ังลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกทางหนึ่ง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท าโครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีความรับผิดชอบ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างคุ้มค่า 

 
ผลการเรียนรู้ 
          1.มีความรู้เกี่ยวกับงนช่างประเภทต่างๆ 
          2.ความปลอดภัยในการท างงานช่าง 
          3.ใช้เครื่องมือพื้นฐานงานช่างได้ถูกต้อง 
          4.ปฏิบัติงานไม้เบื้องต้นได้ 
          5. ซ่อมแซมอุปกรณ์พ้ืนฐานภายในบ้านได้ 
          6.บ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในบ้านได้ 
 
 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา งานช่างไม้และวัสดุธรรมชาติ รหัสวิชา ง30226 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   80 ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน 2 หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับ การลับ ปรับ แต่ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ งานวัดและร่างแบบลงบนชิ้นงาน 
ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน  
 เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสามารถน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงาน
อาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน 
สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ  มีวิถีชีวิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและรูปร่างของการเข้าเดือยไม้แบบต่าง ๆ ได้ 
2. อธิบายขนาดชิ้นงานต่าง ๆ ได้ 
3. ปฏิบัติงานการเข้าไม้แบบต่าง ๆ ได้ 
4. ประยุกต์ใช้ สร้าง ประกอบผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ประโยชน์ได้ 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา งานธุรกิจ           รหัสวิชา ง30227         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  4  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80  ช่ัวโมง/ภาคเรียนจ านวน 2  หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน ธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
          เพ่ือให้มีนิสัยรักการท างานท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมทั้งการน าความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่า มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมในการ
ท างานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 

1. การประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศอาเซียน 
2. การลงทุนในอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
2. สามารถบอกหลักการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 

ประหยัดและอดทน 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 
1. ทราบถึงการประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศอาเซียน 
2. ทราบถึงการลงทุนในอาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา งานอาชีพและธุรกิจ   รหัสวิชา ง30228     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน 1  หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
 

 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางเข้าสู่อาชีพโดยการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ การส ารวจและพัฒนา
ตนเอง วิธีการเตรียมตัวหางาน แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน 
วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจในการประกอบอาชีพ อธิบายแนวทางการประกอบอาชีพโดยเป็นผู้ประกอบการโดย
วิเคราะห์ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ รวมถึงแนวทางการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในธุรกิจระดับต่าง ๆ  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ในการท างานเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานอาชีพ และการเตรียมความพร้อมต่อการใช้
เทคโนโลยีของธุรกิจ  ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสบการณ์ในงานอาชีพเพ่ือให้มองเห็นโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยการส ารวจอาชีพ เขียนโครงงานอาชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ การเริ่มต้นเป็นผู้
ประกอบอาชีพ การวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการเริ่มต้นธุรกิจที่
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
 โดยใช้ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทักษะการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ รวมถึงทักษะการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพที่
ตนเองสนใจและถนัด 
 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการประกอบอาชีพ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตต่อไป  
 

แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 1. การประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศอาเซียน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจเบื้องต้น 
2. สามารถบอกประเภทของการประกอบธุรกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
3. สามารถบอกแหล่งงานเพ่ือการประกอบอาชีพธุรกิจ 
4. เข้าใจแนวทางการเลือกประกอบธุรกิจและแนวคิดในการด าเนินงานธุรกิจและจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ    
รวม 4  ผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 
          1. ทราบถึงการประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศอาเซียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   กฎและมาตราฐานทางไฟฟ้า รหัสวิชา ง30229  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง /ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
                 
            ศึกษาเก่ียวกับกฎและมาตรฐานที่ใช้ในงานทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.) และมาตรฐานสากลที่ใช้งาน ระบบติดตั้งไฟฟ้า ระบบป้องกัน ระบบการต่อลงดิน ระบบการติดตั้งสัญญาณ
เตือนภัยและเพลิงไหม้ การติดตั้งไฟฟ้าในพ้ืนที่อันตรายและระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง        
      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์          
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการท างาน มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ และมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎและมาตราฐานทางไฟฟ้าเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎและมาตราฐานทางไฟฟ้า 
           2. มีความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานสายไฟฟ้า 
           3. มีความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
           4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการติดตั้งไฟฟ้า 
           5. มีความรู้เกี่ยวกับบริเวณอันตราย 
           6.มีความรู้เกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา   พื้นฐานงานปูน รหัสวิชา ง30230  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
                  
          ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานปูนในท้องถิ่น เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ แบบหล่อและงานเหล็กเสริม การอ่าน
แบบ วิธีสร้างแบบหล่อ การเสริมเหล็ก ล าดับขั้นและวิธีการท างานผลิตภัณฑ์งานปูนคอนกรีตโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ปฏิบัติอ่านแบบ สร้างแบบหล่อ จัดวางเหล็กเสริมและคอนกรีต การผสมปูนและคอนกรีต ตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์งานปูนคอนกรีต ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งให้บริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย   
จัดจ าหน่าย ท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์งานปูนคอนกรีต เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ตามแบบที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการออกแบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถจ าหน่ายได้ น า 
เทคโนโลยีเพ่ือการท างานและอาชีพ การใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลในงานเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ คือใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการประเมินความรู้ความเข้าใจ ใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน แบบประเมินชิ้นงาน ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ทักษะกระบวนการท างานและใช้แบบประเมินนิสัยในการท างานประเมินคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานงานปูน 
          2.ใช้เครื่องมืองานปูนได้ถูกต้อง 
          3. เก็บรักษาเครื่องมืองานปูนได้ 
          4. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์งานปูน 
          5.มีความรู้ ทักษะในการก่ออิฐฉาบปูน 
          6.สร้างผลิตภัณฑ์จากปูนได้ 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

วิชา ภาษาอังกฤษ        รหัสวิชา อ31101     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย 
ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ น าเสนอ อภิปราย ถ่ายโอนสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง ดังนี้ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าบรรยาย สารสนเทศ 
คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจาก
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การ
เสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น 
วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  การท างาน    
การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่ น 
และประเทศชาติ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (General 
learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (Specific learning process) โดย
มุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตาม
กาลเทศะ ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 

 - การจดบันทึกเหตุการณ์พร้อมแสดงความคิดเห็น   

- การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน 

- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ต 1.1 ม 4/1 - 4 ต 1.2 ม 4/1 – 5 ต 1.3 ม 4/1 - 3  
 ต 2.1 ม 4/1 - 3 ต 2.2 ม 4/1 - 2  
 ต 3.1 ม 4/1  
 ต 4.1 ม 4/1  ต 4.2 ม 4/1 – 2 
รวม  21  ตัวชี้วัด 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

1. บันทึกความทรงจ าของบุคคลเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

2. ประเทศสามารถส่งเสริมให้ทุกคนสื่อสารและท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา 

3. การติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา สามารถส่งเสริมความ

คล่องตวัของประเทศนั้นๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

วิชา ภาษาอังกฤษ      รหัสวิชา อ31102       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย 
ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ น าเสนอ อภิปราย ถ่ายโอนสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง ดังนี้ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าบรรยาย สารสนเทศ 
คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจาก
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การ
เสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น 
วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  การท างาน    
การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศชาติ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (General 
learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (Specific learning process) โดย
มุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตาม
กาลเทศะ   ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 

 - การจดบันทึกเหตุการณ์พร้อมแสดงความคิดเห็น   

- การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน 

- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 
 
 
 
 



244 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ต 1.1 ม 4/1 – 4  
  ต 1.2  ม 4/1 – 5  

ต 1.3 ม 4/1 - 3  
 ต 2.1 ม 4/1 - 3  

ต 2.2 ม 4/1 - 2  
 ต 3.1 ม 4/1  
 ต 4.1 ม 4/1   

ต 4.2 ม 4/1 – 2 
 

รวม  21  ตัวชี้วัด 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

1. บันทึกความทรงจ าของบุคคลเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

2. ประเทศสามารถส่งเสริมให้ทุกคนสื่อสารและท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา 

3. การติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา สามารถส่งเสริมความ

คล่องตัวของประเทศนั้นๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ภาษาอังกฤษ            รหัสวิชา อ32101         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  1 
 

ศึกษาภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง  มารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย  ข้อความ  

ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)  ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ

เรียงรูปแบบต่างๆ  ข้อมูลความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดีเรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์

ตามความสนใจ  โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มา

ของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยการปฏิบัติในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมอย่างคล่องแคล่ว 

ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่อ่านออกเสียงถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียน จับ

ใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียน

โต้ตอบ  บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  

ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ

การให้ความช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล สรุป

ใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและ ความ

แตกต่างระหว่างและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก 

สรุปและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และ

ท้องถิ่น/ประเทศชาติ  

 เพ่ือให้มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ  มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

สามารถใช้เป็นภาษาในการสื่อสารอย่างเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  

แทรกเนื้อหาอาเซียน 

           - ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพ่ือติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยน

ข้อมูล กับบุคคลต่างๆในประเทศสมาชิกอาเซียน  
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 รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม 5/1 – 4 ต 1.2 ม 5/1 – 5 ต 1.3 ม 5/1 - 3  

 ต 2.1 ม 5/1 - 3 ต 2.2 ม 5/1 - 2  
 ต 3.1 ม 5/1  
 ต 4.1 ม 5/1  ต 4.2 ม 5/1 – 2 
 

รวม  21  ตัวชี้วัด 
 

ผลการเรียนรู้อาเซียน 

1. ประเทศสามารถส่งเสริมให้ทุกคนสื่อสารและท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา 

2. การติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา สามารถส่งเสริมความ

คล่องตัวของประเทศนั้นๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชา ภาษาอังกฤษ          รหัสวิชา อ32101         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  2 
 

ศึกษาภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง  มารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย  ข้อความ  

ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)  ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ

เรียงรูปแบบต่างๆ  ข้อมูลความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดีเรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์

ตามความสนใจ  โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มา

ของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยการปฏิบัติในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมอย่างคล่องแคล่ว 

ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่อ่านออกเสียงถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียน จับ

ใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียน

โต้ตอบ  บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  

ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ

การให้ความช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล  สรุป

ใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก 

สรุปและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และ

ท้องถิ่น/ประเทศชาติ  

 เพ่ือให้มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ  มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

สามารถใช้เป็นภาษาในการสื่อสารอย่างเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  

แทรกเนื้อหาอาเซียน 

           - ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพ่ือติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน

ข้อมูล กับบุคคลต่างๆในประเทศสมาชิกอาเซียน  
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รหัสตัวช้ีวัด 
 

ต 1.1 ม 5/1 – 4 ต 1.2 ม 5/1 – 5 ต 1.3 ม 5/1 - 3  
 ต 2.1 ม 5/1 - 3 ต 2.2 ม 5/1 - 2  
 ต 3.1 ม 5/1  
 ต 4.1 ม 5/1  ต 4.2 ม 5/1 – 2 
 
รวม  21  ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 

1. ประเทศสามารถส่งเสริมให้ทุกคนสื่อสารและท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา 

2. การติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา สามารถส่งเสริมความ

คล่องตัวของประเทศนั้นๆ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา ภาษาอังกฤษ        รหัสวิชา   อ33101         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ ภาคเรียนจ านวน  1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 
 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง 

สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สามารถเข้าใจในเนื้อความของบทความและล าดับโครงสร้างประโยคของ

ภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางภาษาไทย เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียง เลือกหัวข้อ ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น สนทนา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค า

ชี้แจงตามสถานการณ์   พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 

พร้อมให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม

รอบตัว พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  ใช้ภาษา น้ าเสียง และ

กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 

ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม

ความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม

และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน ามาเสนอ/สื่อสารด้วยการพูดหรือเขียน 

และใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลต่าง ๆ 

จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 อีกทั้งสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้งหมดเพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพและ
เป็นทักษะชีวิตในการติดต่อสื่อสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   (21st Century Skills)  
 เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้ง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลของประเทศในอาเซียนในด้านต่างๆเช่น การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิต เป็นต้น 
ตัวช้ีวัด           
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 
ต 4.2 ม.6/1, ม.6/2  
 
รวม    22 ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

- ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลด้านต่างๆของประเทศในอาเซียนได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชา ภาษาอังกฤษ        รหัสวิชา  อ33102            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน  1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2 

 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง 
สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สามารถเข้าใจในเนื้อความของบทความและล าดับโครงสร้างประโยคของ
ภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางภาษาไทย เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เลือกหัวข้อ ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น สนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค า
ชี้แจงตามสถานการณ์   พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  ใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม
และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน ามาเสนอ/สื่อสารด้วยการพูดหรือเขียน 
และใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 อีกทั้งสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้งหมดเพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพและ
เป็นทักษะชีวิตในการติดต่อสื่อสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  
 เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้ง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
แทรกเนื้อหาอาเซียน 
 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลของประเทศในอาเซียนในด้านต่างๆเช่น การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิต เป็นต้น 
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รหัสตัวช้ีวัด            
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 
ต 4.2 ม.6/1, ม.6/2  
 
รวม    22 ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรู้อาเซียน  

- ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลด้านต่างๆของประเทศในอาเซียนได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           รหัสวิชา อ30201       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1  
 
           ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน รวมทั้งการขอและให้ข้อมูล เสนอ ให้บริการ
และความต้องการ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึกรวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และ กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันจากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ  สถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม  

โดยค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 
 

ผลการเรียนร้๎  
1. ฟังเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสามารถตอบค าถามได้  
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังได้  
3. สนทนาโต้ตอบการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้  
4. เล่าประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกบตนเองให้ผู้อ่ืนเขา้ใจได ้ 
5. พูดออกเสียงเน้นหนัก ค า วลี และประโยคได้ถูกต้อง  
6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 
7. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่จากแหล่งเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด  

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   รหัสวิชา อ31201  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 

 
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการฝึก

ทักษะฟัง-พูด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการออกเสียงและเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ทางภาษาของประโยคได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การลงเสียงหนัก-เบาในระดับค า เสียงสูง-ต่ าใน
ประโยค    การพูด รวบค า การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวีตของชาวตะวันตก การฝึกทักษะการฟัง การจับใจความ 
และฝึกทักษะการพูดเพ่ือตอบรับ ปฏิเสธ ขอร้อง ให้ข้อมูล แสดงเหตุผล แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นผ่านการ
ฝึกการฟังและการพูดตามบริบทของการใช้ภาษาตามสถานการณ์ กาลเทศะและมารยาททางสังคม การเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน เหตุการณ์ในอดีต เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว การบอกต าแหน่งของ
สิ่งของตามสถานที่ต่างๆ การศึกษาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ การถามตอบเกี่ยวกับราคาและการเจรจาต่อรองสินค้าการ
ประกอบอาชีพ โดยการฝึกทักษะการฟัง-พูดจากการแสดงบทบาทสมมติ การสรุปหรืออภิปรายผลจากการศึกษา
และค้นคว้า  

ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ 
และตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุและอ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2. พูดบทสนทนาในการตอบรับ ปฏิเสธ ขอร้อง และแสดงความรู้สึกตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3. พูดเล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ รายงานเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
4. จับใจความส าคัญ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังจากบทสนทนา ค าบรรยาย และ

จากการอ่านข้อความจากสื่อต่างๆ แล้วน าเสนอเป็นภาษาพูดได้ถูกต้อง 
5. ใช้ภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน 

โครงสร้างภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน            รหัสวิชา อ31203          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 
  

อ่าน เขียน ค าแนะน า ค าบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างประเทศ บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อ

อิเลคทรอนิคส์ ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงให้เข้าใจ ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือตีความ จับใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ การคิดอย่างมีจารณญาณ โดยการตั้งค าถามและให้เหตุผล และแสดงความคิดเห็นจาก

การฟังและอ่านเรื่อง ประเภทสารและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ   โดยใช้ภาษาเพ่ือ 

การสื่อสารตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายโอน ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม   

 โดย พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่าน ด้วยการใช้เทคนิคการ

อ่านที่ส าคัญต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลจากการอ่านในรูปแผนผังความคิด การอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน สู่การ

น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

ทั้งหมดนี้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่า

ใน การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนทักษะต่างๆ

ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง  

 
ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงค าและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและหลักการอ่าน 
2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ จากเรื่องที่อ่าน และ สื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. ระบุหัวข้อ ตอบค าถาม จากเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. เขียนประโยคตอบค าถามและย่อหน้าสั้นๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและ สื่อประเภทต่าง ๆ ได้ 
   อย่างเหมาะสม 
5. มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการบันทึกข้อมูลและน าเสนอข้อมูล จากการอ่านโดยการเขียนในรูปแบบต่างๆ           

เช่น แผนผังความคิด 
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            รหัสวิชา อ30202      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2  
 

สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์   บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและ

สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนฟัง อธิบายองค์ประกอบของละคร คาดเดาโครงเรื่อง บอกบทบาทของตัวละคร 

รับรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด เชื่อมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ วิเคราะห์ตัวละครจากนวนิยาย 

เรื่องสั้น บทละคร หรือภาพยนตร์ วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม  นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ ค้นคว้า 

สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วย

การพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับ

บุคคลและกาลเทศะ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ 
2. บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง 
3. อธิบายองค์ประกอบของละคร 
4. คาดเดาโครงเรื่อง (plot)  บอกบทบาท( role) ของตัวละคร รับรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด  

เชื่อมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ 
5. วิเคราะห์ตัวละครจาก นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร หรือภาพยนตร์ 
6. วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ 
7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด  
    
 รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด                 รหัสวิชา อ31202         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2  

 
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการฝึก

ทักษะฟัง-พูดในบริบททางสังคมและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการออกเสียงและเรียนรู้
ความหมายของค าศัพท์ ส านวน ประโยค การลงเสียงหนัก-เบา ในระดับค า เสียงสูง-ต่ าในประโยค การพูด
รวบค า การตีความจากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตะวันตกผ่านการฝึกทักษะการฟัง การจับใจความ และฝึกทักษะการพูดเพ่ือ
ตอบรับ ปฏิเสธ ขอร้อง ให้ข้อมูล  ให้เหตุผล แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นตามบริบทของการศึกษา 
การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การบอกเล่าเหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดข้ึน การบอกเล่าเรื่องของอนาคต การ
บอกทิศทาง บรรยากาศรอบๆที่พักอาศัย อาหาร การบอกปริมาณ การอธิบายขั้นตอนการท าอาหารโดยฝึก
ทักษะการฟัง-พูดจากการแสดงบทบาทสมมติ การสรุปหรืออภิปรายผลจากการศึกษาและค้นคว้าทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และตระหนักถึง
คุณค่า ของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของตน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุและอ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2. ใช้ภาษาในการพูดขอและให้ข้อมูลในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ 
3. พูดเล่าประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ใช้ภาษา ท่าทาง น้ าเสียง ในการสนทนาโต้ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
5. จับใจความส าคัญ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังจากบทสนทนา ค าบรรยายหรือ

จากการอ่านสื่อต่างๆแล้วน าเสนอเป็นภาษาพูดได้ถูกต้อง 
6. พูดให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน              รหัสวิชา อ31204        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 

 

อ่าน เขียน ค าแนะน า ค าบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างประเทศ บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์หรือ        

สื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงให้เข้าใจ ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือตีความ จับใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ การคิดอย่างมีจารณญาณ โดยการตั้งค าถามและให้เหตุผล และแสดงความคิดเห็นจาก   

การฟังและอ่านเรื่อง ประเภทสารและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้ เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ  โดยใช้ภาษาเพ่ือ    

การสื่อสารตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายโอน ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม   

 โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ

กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน           

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ทั้งหมดนี้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่า

ในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนทักษะต่างๆไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงค าและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและหลักการอ่าน 
2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ จากเรื่องที่อ่าน และ สื่อประเภทต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม 
3. ระบุหัวข้อ ตอบค าถาม จากเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. เขียนประโยคตอบค าถามและย่อหน้าสั้นๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและ สื่อประเภท 

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
5. มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการบันทึกข้อมูลและน าเสนอข้อมูล จากการอ่านโดยการเขียนใน

รูปแบบต่างๆเช่น แผนผังความคิด 
 

รวม  6 ผลกำรเรียนรู้   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         รหัสวิชา อ30203          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

           ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน รวมทั้งการขอและให้ข้อมูล เสนอ ให้บริการ
และความต้องการ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึกรวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และ กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันจากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ  สถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถน ามา ประยุกต์ใช้อในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท างาน 
 

ผลการเรียนร้๎  
1. ฟังเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสามารถตอบค าถามได้  
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังได้  
3. สนทนาโต้ตอบการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้  
4. เล่าประสบการณ์ที่เก่ียวกบตนเองให้ผู้อ่ืนเขา้ใจได ้ 
5. พูดออกเสียงเน้นหนัก ค า วลี และประโยคได้ถูกต้อง  
6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่จากแหล่งเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด  

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด           วิชา อ32201         ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40  ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 
 

เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและฝึกทักษะการฟังและพูด ในระดับกลาง โดยเน้นการฝึกทักษะฟัง -พูด ในบริบท
ทางสังคมและสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ ส านวน การออกเสียง
ค า โครงสร้างของประโยค การลงเสียงหนัก-เบาในระดับค า การออกเสียงสูง-ต่ าในระดับประโยค การพูดรวบค า 
และการตีความส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด การพัฒนากลวิธีการพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การพูดขอและให้ข้อมูล การปฏิบัติตามค าแนะน า ชี้แจง อธิบาย และค าบรรยายเพื่อฝึกการสนทนา การใช้ภาษาใน
การสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามสถานการณ์ กาลเทศะ และมารยาททางสังคมตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเดินทาง
ท่องเที่ยว การซื้อขายและ การบริการรวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา 
ผลการเรียนรู้ 

1. ออกเสียงค า ประโยค และข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2. จับใจความส าคัญจากบทสนทนา พูดเกี่ยวกับตนเองในเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม 
3. ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าอธิบาย และการบรรยายในบริบทของโรงเรียน ออกเสียงบทสนทนา จับ

ใจความส าคัญ วิเคราะห์ และสรุปความจากการฟัง 
4. ใช้ภาษาเกี่ยวกับการบอกเวลา เวลาว่างและนันทนาการ โดยเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับบุคคล 

เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จริง 
5. พูดบรรยาย อธิบาย และเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้ถูกต้อง 

ตามหลักการออกเสียง 
6. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว และบอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามเหตุการณ์จ าลองที่ 

เกิดข้ึนในห้องเรียนและน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
7. อธิบายข้อความและประโยคจากสื่อที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ได้จากการฟังหรือการอ่านได้อย่าง

ถูกต้องสัมพันธ์กัน 
8. พูดเพ่ือการบรรยาย อธิบาย และเปรียบเทียบในการซื้อขาย โดยใช้ประโยคผสมที่ซับซ้อน และมีทักษะ 

การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอเรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นๆ พร้อมให้
ค าอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 

9. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ เพ่ือการ 
เดินทางท่องเที่ยวโดยจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความ เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลอง 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน       วิชา อ32203         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40  ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิง บทกวี หรือบทละครสั้น วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอและให้

ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและการเสรอมสร้างลักษณะที่

พึงประสงค ์

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้

เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ข่าว/ เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

4. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบได้ 

6. อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสาระคดี บันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้เหมาะสม 

 

       รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          รหัสวิชา อ30204          กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2 
 
           ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน รวมทั้งการขอและให้ข้อมูล เสนอ  ให้บริการ
และความต้องการ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึกรวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และ กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันจากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ  สถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถน ามา ประยุกต์ใช้อในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระ        การเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท างาน 
 

ผลการเรียนร้๎  
1. ฟังเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสามารถตอบค าถามได้  
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังได้  
3. สนทนาโต้ตอบการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้  
4. เล่าประสบการณ์ที่เก่ียวกบตนเองให้ผู้อ่ืนเขา้ใจได ้ 
5. พูดออกเสียงเน้นหนัก ค า วลี และประโยคได้ถูกต้อง  
6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่จากแหล่งเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด  

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด             รหัสวิชา อ32202                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5     เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์    40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 

 
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและฝึกทักษะการฟังและพูด ในระดับกลาง โดยเน้นการฝึกทักษะฟัง-พดู ในบริบท

ทางสังคมและสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการออกเสียงและเรียนรู้ความหมาย
ของค าศัพท์ ส านวน ประโยค การลงเสียงหนัก-เบา ในระดับค า เสียงสูง-ต่ าในประโยค การพูดรวบค า การตีความ
จากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด รวมทั้งการพัฒนากลวิธีการพูด และทักษะการฟังที่เป็นประโยชน์ทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย เพื่อการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามสถานการณ์ กาลเทศะ และมารยาททางสังคม การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การ
เสนอความคิดเห็น การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การตีความและการสรุปใจความส าคัญจากสื่อ
ประเภทต่างๆ ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียน เวลาว่างและนันทนาการ ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเที่ยว การบริการและสถานที่ ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ผลการเรียนรู้ 

1. ออกเสียงค า ประโยค และข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2. ระบุและอ่านออกเสียง ค า ประโยค และข้อความเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างถูกต้อง แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับสื่อที่สัมพันธ์กับเรื่องราว เหตุการณ์ และสถานการณ์ 
3. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล โต้ตอบเกี่ยวกับเวลาว่างและนันทนาการ เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ในอดีตพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
4. บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับการบริการและสถานที่ เพ่ือการบอกและถามทาง แสดงความต้องการ 

เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และตรวจสอบความเข้าใจกับคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสม 
5. อธิบายและเปรียบเทียบเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศและสถานที่ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี

ชีวิต ความเชื่อของชุมชนและสังคมจากสื่อได้ถูกต้อง 
6. พูดและสรุปใจความส าคัญที่ได้ฟังจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง

โดยการถอดความและเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเพ่ือน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
7. พูดสรุป ให้ข้อมูล อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และการบริการ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

และข้อมูลที่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
8. วิเคราะห์ความ ตีความจากการฟังบทสนทนาและค าบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา และ

น าเสนอโดยการใช้ภาษาพูดที่มีประโยคผสมและซับซ้อนในการสนทนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
9. สรุปความและตีความที่ได้จากการฟังและการอ่านค าชี้แจง ข้อความ ประกาศ ข่าว กิจกรรม เหตุการณ์ 

ค าบรรยายด้านการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง และน าเสนอโดยการใช้ภาษาพูดเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน             รหัสวิชา อ32204          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชัว่โมง/ภาคเรียน   จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิง บทกวี หรือบทละครสั้น วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอและให้
ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและการเสรอมสร้างลักษณะที่
พึงประสงค ์
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ข่าว/ เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรมประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

4. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบได้ 

6. อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสาระคดี บันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้เหมาะสม 

 

       รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             รหัสวิชา อ 30205            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา     2  ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  1 
 

สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์  บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและ

สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนฟัง  อธิบายองค์ประกอบของละคร  คาดเดาโครงเรื่อง บอกบทบาทของตัวละคร 

รับรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด เชื่อมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ วิเคราะห์ตัวละครจากนวนิยาย       

เรื่องสั้น บทละคร หรือภาพยนตร์ วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม  นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ ค้นคว้า 

สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วย

การพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิ เคราะห์เพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับ

บุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร ์
2. บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง 
3. อธิบายองค์ประกอบของละคร 
4. คาดเดาโครงเรื่อง (plot) บอกบทบาท( role) ของตัวละคร รับรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด  

เชื่อมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ 
5. วิเคราะห์ตัวละครจาก นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร หรือภาพยนตร์ 
6. จารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ 
7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด 
 

     
รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด                    รหัสวิชา อ33201            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห ์ 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 
 

เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นการฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีใน 
การพูดและทักษะการฟังผู้เรียนจะได้เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างทางภาษา การออกเสียงค าประโยค การพูด
รวบค ารวบเสียง การลงเสียงหนัก-เบา ในประโยค การตีความจากภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด โดยก าหนดเนื้อหา
เกี่ยวกับการเรียนภาษา การท างานนอกเวลา ลักษณะของอาชีพต่างๆ วิถีชีวิตของบุคคลในอดีตและปัจจุบัน 
ขั้นตอน ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรม แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง การฝึกทักษะการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การขอและให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล การบอกข้ันตอนการท างาน การอธิบาย 
บรรยายลักษณะของสิ่งของ เปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้
กลวิธีในการพูดแบบอ้อม (Circumlocution) การใช้ค าเชื่อมความ (Discourse markers) การถอดความโดยใช้
ภาษาของตนเอง (Paraphrase) การพูดย้ าความเพ่ือยืนยันข้อความที่ได้ยิน (Shadowing and confirmation) 
ประกอบในการพูดสื่อสาร ทั้งนี้ เ พ่ือให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม มีความตระหนักในความส าคัญ
ของการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน        การค้นคว้าหาความรู้ การท างาน และการพัฒนา
บุคลิกภาพ มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ผลการเรียนรู้  
1. ออกเสียงค าประโยค และข้อความได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  

2. จับประเด็นส าคัญและรายละเอียด สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากบทสนทนาและ
เรื่องท่ีฟังได้ถูกต้อง  

3. ใช้ภาษาในการสื่อความด้วยประโยค ข้อความ อธิบายเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงหรือความเรียง
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากการฟังและการอ่านโดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้น  

4. ปฏิบัติและอธิบายขั้นตอนการท างานได้ถูกต้องและเหมาะสม  

5. เลือกใช้กลวิธีการพูดและส านวนภาษาได้เหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ  

6. พูดแสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยายสิ่งของ อาชีพ การท างาน โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมตามบริบทกาลเทศะ และมารยาททางสังคม  

7. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน                  รหัสวิชา อ33203        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกติ  ภาคเรียนที่ 1 

  

อ่าน เขียน ค าแนะน า ค าบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างประเทศ บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อ

อิเลคทรอนิคส์ ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงให้เข้าใจ ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือตีความ จับใจความส าคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ การคิดอย่างมีจารณญาณ โดยการตั้งค าถามและให้เหตุผล และแสดงความคิดเห็นจาก

การฟังและอ่านเรื่อง ประเภทสารและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ   โดยใช้ภาษาเพ่ือ 

การสื่อสารตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายโอน ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม   

 โดย พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่าน ด้วยการใช้เทคนิคการ

อ่านที่ส าคัญต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลจากการอ่านในรูปแผนผังความคิด การอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน สู่การ

น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

ทั้งหมดนี้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่า

ในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนทักษะต่างๆไป             

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง  
 

1. ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงค าและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและหลักการอ่าน 

2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ จากเรื่องที่อ่าน และ สื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ระบุหัวข้อ ตอบค าถาม จากเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. เขียนประโยคตอบค าถามและย่อหน้าสั้นๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและ สื่อประเภทต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม 
5. มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการบันทึกข้อมูลและน าเสนอข้อมูล จากการอ่านโดยการเขียนในรูปแบบ

ต่างๆเช่น แผนผังความคิด 
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่าง ๆ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้   

 

 



268 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ              รหัสวิชา อ33205           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40  ชั่วโมง/ภาคเรียนจ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่  1 
 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา สื่อสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ทั้งบริบท

ท้องถิ่นและภายในประเทศไทย อธิบายข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้ประโยคในการ  พูดสื่อสาร สนทนาได้

สอดคล้องกับสถานการณ์ การสื่อสาร  ภาษาอังกฤษใช้ในอาชีพต่างๆ การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล โดยใช้

กระบวนการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในอาชีพ เลือกใช้ภาษาพูดและ ภาษากายควบคู่กันไป 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสะท้อนความ  ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อธิบายเรื่องราวเพ่ือให้น่าสนใจเพ่ือเกิดการ เรียนรู้ความคิด และความเชื่อของ

วัฒนธรรมไทย สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย โดยการพูด สื่อสารแลกเปลี่ยน และการศึกษาเรียนรู้

ตามบริบทจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การประกอบอาชีพ เห็นประโยชน์ ของ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือ  การเข้าสู่

สั งคมได้อย่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ เ พ่ือการสะท้อนความคิด  ความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่ งเรียนรู้เพ่ือศึกษาและให้ข้อมูลกับ

ชาวต่างชาติ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเองตามบริบทนั้นๆ เกิด ความรักในทอ้งถิ่นและประเทศชาติต่อไป  

ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆได ้ 
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเกี่ยวกับอาชีพ ขนบธรรมเนียมและประเพณีในท้องถิ่นได้  
3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ืออาชีพ แลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษา และน าไปใช้ในอนาคตได้ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่างๆในการประกอบอาชีพ 
5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าการสะท้อนความเป็นอยู่วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของตนเองตามบริบทและปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            รหัสวิชา อ 30206         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2  
 

สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์  บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและ

สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนฟัง  อธิบายองค์ประกอบของละคร  คาดเดาโครงเรื่อง บอกบทบาทของตัวละคร 

รับรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด เชื่อมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ วิเคราะห์ตัวละครจากนวนิยาย      

เรื่องสั้น บทละคร หรือภาพยนตร์ วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม  นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ ค้นคว้า 

สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วย

การพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับ

บุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท างาน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ 
2. บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง 
3. อธิบายองค์ประกอบของละคร 
4. คาดเดาโครงเรื่อง (plot)  บอกบทบาท( role) ของตัวละคร รบัรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด  

เชื่อมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ 
5. วิเคราะห์ตัวละครจาก นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร หรือภาพยนตร์ 
6. วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น หรือภาพยนตร์ 
7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด  
     
รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

. 
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อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด             รหัสวิชา อ33202                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 
 

เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นการฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีใน  
การพูดและทักษะการฟังผู้เรียนจะได้เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างทางภาษา การออกเสียงค า ประโยค การพูด
รวบค า รวบเสียง การออกเสียงผสม(Blended sound) การลงเสียงหนัก-เบาในประโยค การตีความจากภาษาและ
น้ าเสียงของผู้พูด โดยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสถานที่ การศึกษากับการจ้างงาน การเขียนเรื่องเล่า 
ขั้นตอนการท างาน การแต่งงาน การแก้ปัญหา และวิถีชีวิตของผู้คนในอนาคตนอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะการพูด
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเปรียบเทียบลักษณะของเมืองในอดีตและปัจจุบัน อธิบาย และแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การศึกษาและการจ้างงาน การบรรยายฉาก 
ตัวละคร และสรุปเรื่องที่อ่าน อธิบายขั้นตอนการสอบเพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด และการคาดเดาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต โดยใช้กลวิธีในการพูดแบบอ้อม 
(Circumlocution) การใช้ค าพูดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่พูด (Backchannelling) การถอดความโดยใช้
ภาษาของตนเอง (Paraphrase) การใช้ส านวนแสดงความเชื่อมโยง (Connecting phrases) รวมถึงการใช้ค าเป็น
เครื่องมือในการหน่วงเวลาในการคิด (Hesitation devices)ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม ตลอดจน
ตระหนักในความส าคัญของการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการพัฒนาตน 
ผลการเรียนรู้  

1. ออกเสียงค า ประโยค และข้อความได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  
2. พูดอธิบายและปฏิบัติตามข้ันตอนของค าแนะน า ค าชี้แจงได้ถูกต้องเหมาะสม  
3. จับประเด็นส าคัญและรายละเอียด สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากบทสนทนาและเรื่องที่

ฟังได้ถูกต้อง  
4. น าเสนอข้อมูลโดยใช้ภาษาเพ่ืออธิบาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากการฟังและการอ่านโดยใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น  
5. ใช้กลวิธีการพูดและส านวนภาษาได้เหมาะสมกับบุคคล บริบททางสังคม สถานการณ์ กาลเทศะ และ

มายาททางสังคม  
6. พูดแสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ การศึกษา เรื่องเล่า เหตุ การณ์ เทคโนโลยี         

การท างาน การคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคต โดยใช้ภาษา น้ าเสียง ท่าทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม  
7. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน              รหัสวิชา อ33204              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6    เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนที่  2 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิง บทกวี หรือบทละครสั้น วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอและให้

ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและการเสรอมสร้างลักษณะที่

พึงประสงค ์

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้

เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ข่าว/ เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรมประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

4. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบได้ 

6. อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสาระคดี บันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้เหมาะสม 

       

 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                       รหัสวิชา จ31201          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน  อ่านออกเสียง และ
ผสมเสียงค าง่าย ๆ  ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ  หรือสัญลักษณ์  ตรง ตามความหมายของค า กลุ่มค า  และ
ประโยคจากการฟัง หรือการอ่าน พูดบทสนทนาที่ใช้ใน ทักทาย การแนะน าตนเองและการแนะน าเพ่ือน แนะ
สมาชิกในครอบครัว รามไปถึงค าศัพท์ที่เก่ียวกับเครื่องเขียน  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับภาษาและวัฒนธรรม ไทย ด้วยการถ่ายโอนความรู้เป็นประโยคง่าย 
ๆ และข้อความสั้น ๆ   
 เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม เกิดทัศนคติที่ ดี
ต่อการเรียนภาษาจีน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอ่าน 生母 , 韵母, 声调  ได้ 
2. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
3. ใช้ค าศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 
4. สามารถกล่าวค าทักทายในเบื้องต้นได้ 
5. สามารถแนะน าชื่อตนเองและชื่อเพ่ือนได้ 
6. รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
7. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

 

รวม 7 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาจีน                          รหัสวิชา จ31202                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 

  
 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียง สัทอักษร  
ค า กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล้วชัดเจน  และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง   หลักการอ่านออก
เสียงค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของตนเองและบุคคลในครอบครัวเป็นภาษาจีน  ข้อมูลกิจวัตรประจ าวัน 
กิจกรรมทางภาษา    
 ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความ
  ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค า
ที่เก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 

 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
 

รวม 5 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชา ภาษาจีน                           รหัสวิชา จ31203                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 

  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน  อ่านออกเสียง และ
ผสมเสียงค าง่าย ๆ  ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ  หรือสัญลักษณ์  ตรง ตามความหมายของค า กลุ่มค า  และ
ประโยคจากการฟัง หรือการอ่าน พูดบทสนทนาที่ใช้ใน ทักทาย การแนะน าตนเองและการแนะน าเพ่ือน แนะ
สมาชิกในครอบครัว รามไปถึงค าศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องเขียน  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับภาษาและวัฒนธรรม ไทย ด้วยการถ่ายโอนความรู้เป็นประโยคง่าย 
ๆ และข้อความสั้น ๆ   
 เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม เกิดทัศนคติท่ีดี
ต่อการเรียนภาษาจีน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอ่าน 生母 , 韵母, 声调  ได้ 
2. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
3. ใช้ค าศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 
4. สามารถกล่าวค าทักทายในเบื้องต้นได้ 
5. สามารถแนะน าชื่อตนเองและชื่อเพ่ือนได้ 
6. รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
7. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

 

รวม 7 ผลการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 
 



275 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                          รหัสวิชา จ31204                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน    จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 
 
 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียง                      
สัทอักษร  ค า กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล้วชัดเจน  และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง  หลักการ
อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของตนเองและบุคคลในครอบครัวเป็นภาษาจีน  ข้อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    
 ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความ
  ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค า
ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 

 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 

 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
 

รวม 5 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                        รหัสวิชา จ32201                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1 
 
 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียง  สัทอักษร  
ค า  กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล้วชัดเจน และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง หลักการอ่านออกเสียง
ค า กลุ่มค า     
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว วิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน   ข้อมูลกิจวัตรประจ าวัน 
กิจกรรมทางภาษา ในเรื่องของอาหาร เสื้อผ้า  การบอกเวลาและวันเดือนปีในภาษาจีน รวมไปถึง  ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้
ภาษาจีนกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค าที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
 ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
4. สามารถบอกเวลาและวันเดือนปี เป็นภาษาจีนได้ 
5. สามารถถามตอบเรื่องการซื้อขายเสื้อผ้าได้ 
6. สามารถถามตอบเรื่องการซื้อขายอาหารได้ 
7. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
8. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

 
 

รวม 8 ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                        รหัสวิชา จ32203                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียง  สัทอักษร 
ค า  กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล้วชัดเจน และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง หลักการอ่านออกเสียง
ค า กลุ่มค า     
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว วิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน   ข้อมูลกิจวัตรประจ าวัน 
กิจกรรมทางภาษา ในเรื่องของอาหาร เสื้อผ้า  การบอกเวลาและวันเดือนปีในภาษาจีน รวมไปถึง  ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้
ภาษาจีนกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค าที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
 ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
4. สามารถบอกเวลาและวันเดือนปี เป็นภาษาจีนได้ 
5. สามารถถามตอบเรื่องการซื้อขายเสื้อผ้าได้ 
6. สามารถถามตอบเรื่องการซื้อขายอาหารได้ 
7. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
8. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 

 
 

รวม 8 ผลการเรียน 
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อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ภาษาจีน                           รหัสวิชา จ32202           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 
  
 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียง  สัทอักษร  
ค า กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง หลักการอ่านออกเสียง
ค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  
 วิธีการเรียนภาษาจีน ในชีวิตประจ าวัน วันหยุดสุดสัปดาห์  กิจกรรมทางภาษา กีฬา และสุขภาพ  รวมถึง
ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความ ประโยชน์
ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค าที่เก่ียวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น  
 ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
4. สนทนาเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจ าวันได้ 
5. สนทนาเก่ียวกับเรื่องสุขภาพของตนเองได้ 
6. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
7. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
8. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

 

รวม  8  ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                       รหัสวิชา จ32204                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 

  
 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียง     
สัทอักษร  ค า กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง หลักการอ่าน
ออกเสียงค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  
 วิธีการเรียนภาษาจีน ในชีวิตประจ าวัน วันหยุดสุดสัปดาห์  กิจกรรมทางภาษา กีฬา และสุขภาพ    รวมถึง
ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยค และข้อความ ประโยชน์
ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของค า และกลุ่มค าที่เก่ียวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน  
 ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
2. เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
4. สนทนาเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจ าวันได้ 
5. สนทนาเก่ียวกับเรื่องสุขภาพของตนเองได้ 
6. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
7. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
8. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

 

รวม  8  ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

วิชา ภาษาจีน                          รหัสวิชา จ33201          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1  

  
 อ่าน เขียน สัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า  และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  เขียนอักษรจีนถูกต้องตาม
หลักการเขียน  ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด  อ่าน  ค าอธิบาย  บทสนทนา  ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่
เป็นความเรียง  ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆแลกเปลี่ยนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
 ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา  ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าใจ  ตีความ  
ข้อความ  ข้อมูล  เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

สามารถในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ได้ถูกต้องตามหลัก 
 4.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

  
รวม   4  ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                         รหัสวิชา จ33203                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1 
  
 อ่าน เขียน สัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า  และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  เขียนอักษรจีนถูกต้องตาม
หลักการเขียน  ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด  อ่าน  ค าอธิบาย  บทสนทนา  ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่
เป็นความเรียง  ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆแลกเปลี่ยนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
 ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา  ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าใจ  ตีความ
ข้อความ  ข้อมูล  เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

สามารถในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ได้ถูกต้องตามหลัก 
 4.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

  
รวม   4  ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                       รหัสวิชา จ33202                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  2 
  
 อ่าน  เขียน  สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุ่มค า  และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  ใช้ทักษะภาษาจีนใน
การฟัง  พูด อ่าน  เขียน  ค าอธิบาย  บทสนทนา  ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็น  ความเรียง ตลอดจนเข้าใจ
ภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
  โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  
 รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล   
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ     
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได ้
2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามตามหลักการเขียน 
3.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 
4.  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 
5.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

 
 

รวม  5  ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชา ภาษาจีน                           รหัสวิชา จ33204             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2 
  
 อ่าน  เขียน  สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุ่มค า  และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  ใช้ทักษะภาษาจีนใน
การฟัง  พูด อ่าน  เขียน  ค าอธิบาย  บทสนทนา  ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็น  ความเรียง ตลอดจนเข้าใจ
ภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
 โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา  ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  
 รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ  ข้อมูล   
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ     
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามตามหลักการเขียน 
3.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 
4.  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 
5.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 

 
 

รวม  5  ผลการเรียน 
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การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent Study : IS) 
 

 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                   รหัสวิชา I30201                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 4 ชั่วโมง / ภาคเรียนจ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 
 
ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 

ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้   โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง  ๆ  และมี
ทฤษฏีรองรับ  ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วย
กระบวนการคดิ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  ผลเปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้ยังประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  และมี

ทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ  วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รวม   9  ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา การสื่อสารและการน าเสนอ                    รหัสวิชา I30202                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 
 
 ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS 1 (Research and Knowledge 
Formation)  เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของ
รายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จ านวน 4,000 ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 
จ านวน 2,500 ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral 
individual) หรือกลุ่ม ( Oral panel presention)  

โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์
และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  
          
 ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 

จ านวน 2,500 ค า   
3. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็น ที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือ

กลุ่ม ( Oral panel presention) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น                      

e-conference , social media online  
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์  

 
รวม   5  ผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม            รหัสวิชา I30903                กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       เวลา   1 ชั่วโมง/สัปดาห์      20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน           ภาคเรียนที่ 2 

 
 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนน าความรู้หรือที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จาก

รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้า และการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation-IS1) และ

การสื่อสารการน าเสนอ (Communication and Presentation-IS2) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์ โครงงาน/

โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการก าหนด

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผน การท างาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิต

อาสาที่ไม่มีคา่จา้งตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้ มีความตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 

เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1.  วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพ่ือก าหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

1. เขียนเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานการ และแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
2. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
3. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
4. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน / โครงการ และแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน 

หรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 

รวม   5   ผลการเรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชำกิจกรรมแนะแนว        รหัสวิชำ ก31901           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เวลำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์  เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน – หน่วยกิต ภำคเรียนที่ 1 
  

ศึกษาเก่ียวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง การส ารวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเอง 

การส ารวจความชอบความสนใจในด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพ เข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการดูแลตัวเองและ

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (K) 

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล

สารสนทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (P) 

 มีเจคคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (A) 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพได้ 
 2. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษาได้ 
 4. ผู้เรียนเข้าใจสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้ 
 5. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพได้ 
 6. ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการดูแลตัวเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

รวม 6 ผลกำรเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชำกิจกรรมแนะแนว             รหัสวิชำ ก31902           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  เวลำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน – หน่วยกิต ภำคเรียนที่ 2 
  

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหากับการพัฒนาตน การรู้จักตนเองและเพ่ือน ทักษะการสื่อสาร การส ารวจและพัฒนา

ความถลาดทางด้านอารมณ์ การท าประโยชน์เพื่อสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล

สารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการน ามาออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio)ได ้

 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษาได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพได้ 
 3. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องเพศได้ 
 5. ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัยได ้
 6. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการน ามาออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)ได้ 

 

รวม 6 ผลกำรเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชำกิจกรรมแนะแนว         รหัสวิชำ ก32901         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  เวลำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน - หน่วยกิต ภำคเรียนที่ 1 
  

ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ การ

ปรับปรุงพัฒนาทางด้นการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง เข้าใจเกี่ยวกับโรค 

วิธีการดูแลตัวเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักแสวงทาและ ไร้ข้อมูล

สารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัว

ให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข  

 มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพได้ 
2. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อ่ืน  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม ได้ 
3. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษาได้ 
4. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ 
5. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพได้ 
6. ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการดูแลตัวเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ได้

อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
รวม 6 ผลกำรเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชำกิจกรรมแนะแนว           รหัสวิชำ ก32902      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  เวลำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน - หน่วยกิต ภำคเรียนที่ 2 
  

ศึกษาเก่ียวกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต 

ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส คนดีศรีสังคม และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้

ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อ่ืน  

 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะ ในการสื่อสารมีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้

เป็นโอกาส สามารถน าคุณธรรมความดีของคนดี ศรีสังคมไปปรับใช้กับชีวิดของตนเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ

บุคคลทั่วไป เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการน ามาออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล

สารสนเทศ ให้สามารถวางเผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึก

รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวิตและสังคมได้ 
3. ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องเพศได้ 
4. ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัยได ้
5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการน ามาออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio)ได้ 
 
รวม 5 ผลกำรเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชำกิจกรรมแนะแนว             รหัสวิชำ ก33901           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6  เวลำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน - หน่วยกิต ภำคเรียนที่ 1 
  

ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง

การตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อ เข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการดูแลตัวเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

 การน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การเลือกสรรข้อมูลที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนองและผู้อ่ืน  

 รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม 

สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มี

วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

 

ผลกำรเรียนรู้ 

 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพได้ 

 2. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษาได้ 
 4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริตได้ 
 5. ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการดูแลตัวเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
รวม 5 ผลกำรเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชำกิจกรรมแนะแนว                รหัสวิชำ ก33902            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  เวลำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน - หน่วยกิต ภำคเรียนที่ 2 

 ศึกษาเกี่ยวกับการร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม การยอมรับ ในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ การคิดในทางที่ดี และมีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์ รู้จักวิธีเอาชนะอุปสรรคและมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียนอาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการน ามาออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)  

 มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เห็นค่าของคนอยู่ที่ผลของการเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น  

 

ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวิตและสังคมได้ 
 2. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ 
 3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพได้ 
 4. ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องเพศได้ 
 5. ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัยได ้
 6. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการน ามาออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)ได้ 

 

รวม 6 ผลกำรเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    รหัสวิชา ก31909               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    เวลา  20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน             ภาคเรียนที่  1 

  
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เสริมสร้างความมีน้ าใจเอ้ืออาทรความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคมคิด 
ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครจิตอาสา เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม 
แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ ใน 
ลักษณะอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม   5   ผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



295 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    รหัสวิชา ก31910               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    เวลา  20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน              ภาคเรียนที่  2 

  
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เสริมสร้างความมีน้ าใจเอ้ืออาทรความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคมคิด 
ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครจิตอาสา เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม 
แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ ใน 
ลักษณะอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม   5   ผลการเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    รหัสวิชา ก32909               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                    เวลา  20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน               ภาคเรียนที่  1 

  
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เสริมสร้างความมีน้ าใจเอ้ืออาทรความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคมคิด 
ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครจิตอาสา เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม 
แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ ใน 
ลักษณะอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม   5   ผลการเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    รหัสวิชา ก32910               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                    เวลา  20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน              ภาคเรียนที่  2 

  
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมทีห่ลากหลายฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เสริมสร้างความมีน้ าใจเอ้ืออาทรความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคมคิด 
ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครจิตอาสา เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม 
แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ ใน 
ลักษณะอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม   5   ผลการเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    รหัสวิชา ก33909               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                    เวลา  20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน              ภาคเรียนที่  1 

  
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เสริมสร้างความมีน้ าใจเอ้ืออาทรความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคมคิด 
ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครจิตอาสา เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม 
แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ ใน 
ลักษณะอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม   5   ผลการเรียน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
วิชา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    รหัสวิชา ก33910               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                    เวลา  20 ชั่วโมง/ ภาคเรียน              ภาคเรียนที่  2 

  
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะท้อนความรู้ทักษะและประสบการณ์ส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์การบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เสริมสร้างความมีน้ าใจเอ้ืออาทรความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคมคิด 
ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครจิตอาสา เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม 
แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ ใน 
ลักษณะอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม   5   ผลการเรียน 
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เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



301 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จนั้น 
ผู้เรียนจะตอ้งได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะ 
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก 
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมนิเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ี 
แสดงพัฒนาการ ความกา้วหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องการ 
ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative 
assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับ 
ผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถ
จบหลักสูตรหรือไม่ การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงออกความรู้ความสามารถด้วย
วิธีการที่หลากหลายและตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน 
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ใน

การจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน
การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้
ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดให้มี การสอนซ่อมเสริมการประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา 
เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการ 

ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ 
เพ่ือใหไ้ดข้้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ 
ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 

3. การประเมินระดับพื้นที่การศึกษา 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่ 
จดัท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัด 
สอบ นอกจากนี้ยังไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     4.  การประเมินระดับชาติ 

เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ 
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ใน 
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของ 
ประเทศ 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 ปี ผูเ้รียน 
สามารถจบการศึกษาได้ 2 ช่วง คือ 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ 
และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่า จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก๎ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตาม 
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุม่ผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่ม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุม่ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม 
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ขอ้มูลจากการประเมินจึง 
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันทว่งที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
และประสบความส าเร็จในการเรียน 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หลักการด าเนินการวัดประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2564  
 

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และใช้
เป็นขอ้มูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวขอ้งได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปมีจุดมุง่หมาย เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาการจัดการเรียน และตัดสินผลการเรียน โดยมีหลักการด าเนินการ ดังนี้ 

1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิด 
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วม 

2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุง่หมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้อง 
ด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่าง  
รอบดา้น ทั้งดา้นความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ
วัดธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และ
เชื่อถือได้ 

5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้การรว่มกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
8. ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 

รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียน สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบ 
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ 

(1) กลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู๎ 
(2) การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
(3) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.1 เป็นการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , 
สุขศึกษาและพลศึกษา , ศิลปะ , การงานอาชีพ และ ภาษาต่างประเทศ 

1.2 ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยคิดเป็นหน่วยกิต ดังนี้ 
 

เวลาเรียน 1 คาบ / 1 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน 20 คาบ มีค่า 0.5 หนว่ยกิต 

เวลาเรียน 2 คาบ / 1 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน 40 คาบ มีค่า 1.0 หนว่ยกิต 

เวลาเรียน 3 คาบ / 1 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน 60 คาบ มีค่า 1.5 หนว่ยกิต 

เวลาเรียน 4 คาบ / 1 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน 80 คาบ มีค่า 2.0 หนว่ยกิต 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ความคิด
กระบวนการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 

1.4 ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน เป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐานและตามผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม ตามที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่ก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤติการ
สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ และรปูแบบการศึกษา 

2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ เพ่ือหาความรู้ 

เพ่ิมพูนประสบการณ์ เพ่ือความสุนทรีย์ และประยุกต์ใช้ แล้วน าเนื้อหาสาระที่อ่าน มาคิดวิเคราะห์ 
น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องตา่งๆ และถ่ายทอดความคิด 

นั้น ด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้อ่านไดอ้ย่างชัดเจนตามระดับ ความสามารถในแต่ละระดับชั้น 
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3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการใหเ้กิดข้ึนกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ใน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยในการประเมินให้ประเมินแต่ละคุณลักษณะ แล้ว
รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝา่ยเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาสู่การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค และใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม 

เกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเองได้ 
สถานศึกษาต้องส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา การแนะแนวให้สอดคล้อง
ครอบคลุมดา้นการศึกษา อาชีพส่วนตัว และสังคม 
4.2 กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร
และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้ เรียนให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุง
การท างานเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิ่น 
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กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็น

กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างาน
รว่มกันการรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การ
ประนีประนอมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญท่ี่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งด้าน
รา่งกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา เป็นต้น 

2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ 
วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม     
กิจกรรมส าคัญในการพัฒนาได้แก่ ชุมนุม หรือชมรมต่างๆ ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นตามความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิน่ 

4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าประโยชน์ 
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ

รับผิดชอบ ความดีงามความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม การ
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถน าไปสอดแทรก หรือบูรณาการในกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ได้ตามความเหมาะสม โดยสถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้
ผู้เรียนดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รวม 3 ปี จ านวน 45 ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ 15 ชั่วโมง) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 3 ปี จ านวน 60 ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ 20 ชั่วโมง) 

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

• ระดับมัธยมศึกษา 
1. การตัดสินผลการเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดก้ าหนดโครงสร้างเวลาเรียน มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด การอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู๎ มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และให้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 

1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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2. การให้ระดับผลการเรียน 

การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 

ระดับ ดังนี้ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 
3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค่อนข้างดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช้ 55-59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50-54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0-49 

 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย รายวิชาที่จะนับหน่วยกติ ได ้จะต้องได้ระดับผลการเรียน        

“1” ถึง “4” เทา่นั้น 
ในกรณีที่ไมส่ามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน 
ดังนี้ 
“ มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 

รอ้ยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละวิชา และไม่ไดร้ับการผ่อนผันให้เขา้รับการวัดผลปลายภาคเรียน 
“ ร ” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไมม่ีขอ้มูลประเมินผลการเรียน

รายวิชานั้นครบถ้วน เช่น ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม้ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน ให้ผลการเรียน “ ร ” 

 

• การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ผลการประเมิน เป็นผ่านและไม่ผ่าน ถ้ากรณีที่ผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน และ

ความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
“ ดีเยี่ยม” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีความสามารถจับ

ใจความส าคัญได้ครบถว้น เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียน สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมเีหตุผลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์ใช้ภาษาสุภาพ และเรียบเรียงได้สละสลวย 

“ ดี ” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีความสามารถจับ
ใจความส าคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ และเขียนสร้างสรรค์ได้ โดยใช้ภาษาสุภาพ 
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“ ผ่าน” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีความสามารถจับ
ใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 

“ไมผ่่าน” หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ ไม่สามารถจับใจความส าคัญและเขียน
วิพากษ์วิจารณ์ได้ 

• การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นการประเมินรวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่านในการผ่านก าหนด

เกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
“ ดีเยี่ยม” หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อระโยชน์สุข
        ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  
                         จ านวน 5 – 8   คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่า ระดับดี 

“ดี”     หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม  
                      โดยพิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 – 4 คุณลักษณะ และบางคุณลักษณะได้ผล
การประเมินระดับดี หรือ 

2) ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง 8 คุณลักษณะ 
3) ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน 5 – 8 คุณลักษณะและมีบางคุณลักษณะได้ผล

การประเมินระดับผ่าน 
“ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทั้ง 8 คุณลักษณะ 
2) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 1 – 4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการ

ประเมินระดับผ่าน 
“ไมผ่่าน” หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา 
                        ก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ 
 

• การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 

และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่าน ไม่ผ่าน 
“ ผ ” หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ 

      ที่สถานศึกษาก าหนด 
“ มผ ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน ไม่เป็นไป 

      ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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3. การเปลี่ยนผลการเรียน 
3.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “ 0 ” 

สถานศกึษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านกอ่น 
ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ครบถ้วน จนผู้เรียน
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผล ครบทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไมเ่กิน 2 
ครั้ง ให้ไดร้ะดับผลการเรียน “ 1 ” ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าสอบแกต้ัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษา
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ในดลุยพินิจของ

สถานศึกษาในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด 

 
3.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ มส ” 

การเปลี่ยนผลการเรียน มี 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีผูเ้รียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลา

เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติม โดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือ
มอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณี
พิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไมเ่กิน “1” 

การแก้“มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไมม่าด าเนินการแก้ 
“ มส ” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยาย 
เวลาการแก“้ มส ” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมือ่พ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ า หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน

ใหม่ 
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กรณีผูเ้รียนได้ผลการเรียน “ มส ” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้
สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ า หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน

ใหม่ 
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 

3.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “ ร ” 
ให้ผู้เรียนด าเนินการแกไ้ข “ ร ” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ 

ระดับผลการเรียนตามปกติ ตั้งแต่ “ 0 – 4 ” 
ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแกไ้ข “ ร ” ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ 

ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้“ ร ” ออกไป 
อีกไมเ่กิน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วหากผลการ 
เรียนเป็น “0” ให้ด าเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
 

3.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “ มผ ” 
กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “ มผ ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรม ในส่วนที่ 

ผู้เรียนไมไ่ดเ้ขา้ร่วม หรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “ มผ ” เป็น “ ผ ” ทั้งนี้ ต้อง 
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณา 
ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 

4. การเลื่อนชั้น 
ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียน และได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดย 

มีคุณสมบัติเกณฑ์ ดังนี้ 
1) รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียน ผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ได้ไมต่่ ากว่า 1.00 ทั้งนี้ รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริม ให้ผู้เรียนได้รับการแก๎ไขในภาคเรียนถัดไป  
ทั้งนี้ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น แต่หากผู้เรียนไมผ่่านรายวิชา

จ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได ้ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะ และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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5. การสอนซ่อมเสริม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องกรณีที่
ผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/ คุณลักษณะ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ เปิดโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น จน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  / ตัวชี้วัด นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 
การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซ่อมเสริม ปรับ

ความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
2) การประเมินระหว่างเรียนผู้เรียน ไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ที่

ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
3) ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน “ 0 ” ต้อง

จัดการสอนซอ่มเสริมก่อนจะใหผู้้เรียนสอบแก้ตัว 
4) ผู้ เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานศึกษา 
5) ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาใด และได้เรียนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น โดยใช้เวลาเรียนเท่ากับเวลาเรียนปกติ ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจัดเวลาให้
ผู้เรียนเรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น เวลาพักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่าง
หลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น และให้มีการประเมินผลเพ่ือ ตัดสินผลการเรียน และได้ระดับผลการ
เรียนเช่นเดียวกับการประเมินผลรายวิชาที่มีการเรียนตามปกติ กรณีรายวิชาที่ต้องเรียนซ้ าเป็นพ้ืนฐานของ
รายวิชาต่อไป ต้องจัดให้มีการเรียนซ้ าก่อน 
 

การสอนซ่อมเสริมมีหลักด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา โดยมีข้อบกพร่องเพียง

เล็กน้อย ให้สถานศึกษาพิจารณาผู้เรียนที่ต้องเข้ารับการซ่อมเสริม ว่ามีข้อบกพร่องในมาตรฐานการเรียนรู้
ใด ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในส่วนนั้นใหม่ให้ครบถ้วน แล้วท าการประเมินผลการเรียน
เฉพาะส่วนนั้น กรณีที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้น าคะแนนในส่วนที่ซ่อมเสริมนี้ไปรวมกับคะแนนใน
ส่วนที่ไม่ต้องซ่อมเสริม แล้วตัดสินผลการเรียนรายวิชานั้นอีกครั้ง โดยได้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ปกติ 
กรณีผูเ้รียนไมผ่่านการประเมินซ่อมเสริมจะตอ้งเรียนซ้ ารายวิชา 
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2) เรียนซ้ ารายวิชา ในกรณีที่เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว ผู้เรียนไมผ่่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาใด ให้
เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดการเรียนซ้ ารายวิชาส าหรับผู้เรียนที่ต้องเรียนซ้ า โดยต้องจัดให้เรียน
รายวิชาเดิมที่ไม่ผ่านนั้น โดยใช้เวลาเรียนเท่ากับเวลาเรียนของรายวิชานั้น ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจัดเวลาให้
ผู้เรียนเรียนซ้ าไดต้ามความเหมาะสม และประเมินผลการเรียนตามปกติ 

 

6. การเรียนซ้ าชั้น 
 

โรงเรียนด าเนินการจัดเรียนซ้ าชั้น ในกรณีที่พบว่าผู้เรียน มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ไมใ่ห้ความเอาใจใส ในการเรียน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จ าเป็นที่
จะตอ้งได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน และมีคุณภาพ
การเรียนต่ า รวมทั้งเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน และคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ โดย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาการเรียนซ้ าชั้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาต่อผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น 
ก็จะจัดให้เรียนซ้ าชั้น แล้วให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่ านมาต่ ากว่า 1.00 และไม่ให้ความเอาใจใส่การเรียน 
คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนซ้ าชั้น เห็นสมควรให้ผู้เรียนเรียนซ้ าชั้น เนื่องจาก จะเป็นปัญหาต่อ
ผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น โดยให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม ให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน 

2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0 , ร, มส , เกินครึ่งหนึ่ง ของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น และไม่ให้
ความเอาใจใส ในการเรียน คณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ าชั้น พิจารณาว่าหากเลื่อนชั้นอาจเป็น
ปัญหาต่อผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น ให้จัดผู้เรียนเรียนซ้ าชั้น 

3) ผู้เรียนขาดเรียนติดต่อกันนาน 15 วัน โดยไม่แจ้งสาเหตุของการขาดเรียนกับสถานศึกษาให้นายทะเบียน
วัดผล แจ้งผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแขวนลอยผู้เรียน เมื่อผู้เรียนถูกแขวนลอยแล้ว 
และผู้ปกครองไม่มาด าเนินการติดต่อขอกลับเข้าเรียนภายใน 45 วัน หลังจากการแขวนลอยให้
คณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ าชั้น ถ้าผู้เรียนต้องเรียนซ้ าชั้น ให้สถานศึกษาแจ้งผู้เรียน และผู้ปกครอง
ทราบ 

4) ผู้เรียน ที่ไม่มาเรียนในภาคเรียนที่ 1 และไม่ได้รับการตัดสินผลการเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการ
แขวนลอยผู้เรียนแล้ว ตามข้อ 6) คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนซ้ าชั้น เห็นสมควรให้ผู้เรียนเรียนซ้ า
ชั้น เนื่องจาก จะเป็นปัญหาต่อผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น โดยให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม และใช้ผลการ
เรียนใหมแ่ทน 

5) ถ้าเห็นว่า ผู้เรียนคนใดสมควรต้องเรียนซ้ าชั้น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนซ้ าชั้นพิจารณา 
ให้งานทะเบียนวัดผลชี้แจงเหตุผล ให้ผู้เรียนและ และผู้ปกครองทราบว่า การจัดให้เรียนซ้ าชั้นนั้นจะท าให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา และมีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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6) กรณีผูป้กครองมีความประสงค์ให้ผู้เรียนเรียนซ้ าชั้น เนื่องจาก ผู้เรียนขาดเรียนนานหรือต้องการให้ผู้เรียน
มีพ้ืนฐานความรู้ดียิ่งขึ้น ผู้ปกครองต้องแจ้งความจ านง ให้ผู้เรียนเรียนซ้ าชั้นต่อนายทะเบียนวัดผล และ
คณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ าชั้นเห็นสมควรให้ซ้ าชั้น ก็จัดให้ซ้ าชั้นทั้งนี้ การเรียนซ้ าชั้น ให้ยกเลิก
ผลการเรียนเดิม และใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

1.1 การตัดสินผลการเรียน 

ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนตอ้งค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแตล่ะคนเป็นหลัก และต้อง เก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจน
เต็มตามศักยภาพ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้ เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร องเพียงเล็กน้อยและ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผัน 

ให้เลื่อนชั้นได ้แตห่ากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่ 
สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1.2 การให้ระดับผลการเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 
8 ระดับ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมิน
เป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไมผ่่าน 

1.3 การรายงานผลการเรียน 

การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้ เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ 

 

2. เกณฑ์การจบการศึกษา 

ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ให้สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งตามระดับการศึกษาท่ีโรงเรียนเปิดสอนอย่างชัดเจน 

2.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิตและเป็นรายวิชา

เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วย

กิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่ าน เกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
2.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิตและเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วย
กิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่ านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
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5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

• การเทียบโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละท้ิงการศึกษา และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อการศึกษา
จากต่างประเทศ และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้สามารถเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เป็นต้น 

การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน 

สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ที่จะรับ 

เทียบโอนตามความเหมาะสม 

 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
2. พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์เป็นต้น 
3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

 

การเทียบโอนผลการเรียน ให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่
ไมเ่กิน 5 คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้ 

1. กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืนให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมีมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกัน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอน
ผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

2. กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการ
ประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

3. กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่ เข้ าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ วิธีการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนว
ทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2540  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สิงหาคม 2549) 

 
 



316 

• การรายงานผลการเรียน 
การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน และจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ 

หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
1.1 เพ่ือแจ้งใหผู้้เรียน ผู้เกี่ยวขอ้งทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนของ
ผู้เรียน 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวขอ้งใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทางการศึกษา และการ
เลือกอาชีพ 

1.4 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีหน้าเกี่ยวข้อง ใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตรวจสอบ และ
รับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 

1.5 เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ใช้ประกอบ 

ในการก าหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

2. ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
2.1 ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้ความสามารถพฤติกรรม

การเรียน ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผู้ เรียน เป็นข้อมูลส าหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จในการเรียน ของผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ในการพัฒนาผู้เรียน 

2.2 ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค โดยรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตัดสินการเลื่อนชั้น และการซ่อมเสริม
ผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้น และเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาข้อมูลการประเมิน
คุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ด้วยแบบประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดท าขึ้น เป็นข้อมูลที่ใช้วางแผน และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษา 

2.3 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้ เรียน ด้วยแบบ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้ เรียน 
สถานศึกษา ท้องถิ่น เขตพ้ืนที่การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งน าไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของ
ผู้เรียน 
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3. ลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงาน 
การรายงานผลการ มีรูปแบบดังนี้ 
3.1 รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษรที่เป็นตัวแทนระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน ได้แก่ 

1) คะแนนทีไ่ด้กับคะแนนเต็ม 
2) ระดับผลการเรียน “0 - 4” และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข “ผ” “มผ” “ร” และ “มส” 
3) ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยี่ยม” “ดี” “ผ่าน” 
4) ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไมผ่่าน” 

3.2 รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรม หรือคุณภาพที่ผู้ประเมินสังเกตพบเพ่ือรายงานให้
ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด และ
บุคลิกภาพอย่างไร 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่เก่ียวขอ้งกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณ ี

1.2 ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จการศึกษา 
ที่สถานศึกษาให้ไว้แกผู่้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของ
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

 
2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้  และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผล
การเรียน และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน เน้นการประเมินผลการเรียนรู๎ ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ 
3. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและคา่นิยมอันพึงประสงค ์
โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้และใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมิน 

ภาคปฏิบัติ การประเมินสภาพจริง การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินโดยการทดสอบ การสังเกต การ
ซักถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหลักการดังนี้ 
1. การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด จะต้องครอบคลุมพฤติกรรม ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุง่ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีสติปัญญา มีความสุข และส านึกถึงความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้จึงต้องก าหนดให้ครอบคลุม
ทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการวัดประเมินผล จึงต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และเปา้หมายของหลักสูตร 

3. การวัดและประเมินผล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่ งตรวจสอบ
พัฒนาการของผู้เรียนรู้ว่าบรรลุผลการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่น าไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และข้อบกพร่อง
ของกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ จนเกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ผู้สอนต้องท าแผนการวัดและประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพ
จริง จากการประเมินทักษะความคิดซับซ้อนในการท างานของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และการ
แสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงจากการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. การวัดและการประเมินผลต้องใช้วิธีหลากหลาย เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเน้นการ
ปฏิบัติ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น เพ่ือให้มีผลการวัดและการ
ประเมินผลที่มีความเที่ยงตรง หมายถึง วัดสิ่งที่ต้องการวัดได้ตรง และเชื่อมั่น หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ ต้องใช้
หลายวิธีที่เหมาะสม 

5. แจ้งใหผู้้เรียนทราบมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลการเรียน เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเกณฑ์ข้ันต่ าของการผ่านรายวิชา ก่อนสอนรายวิชานั้น 
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6. ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน เป็นการก าหนดน้ าหนัก
ความส าคัญของการประเมิน ซึ่งน้ าหนักการประเมินระหว่างเรียนควรมากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียน ซึ่ง
ต้องพิจารณาถึงธรรมชาติของวิชาและผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เป็นส าคัญ โดยเป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษา
เป็นผู้ก าหนด 

 
สัดส่วนการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 
1. ภาษาไทย 80 : 20 80 : 20 
2. คณิตศาสตร์ 80 : 20 80 : 20 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 : 20 80 : 20 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 : 20 80 : 20 
5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 : 20 80 : 20 
6. ศิลปะ 80 : 20 80 : 20 
7. การงานอาชีพ 80 : 20 80 : 20 
8. ภาษาตา่งประเทศ 80 : 20 80 : 20 
 
7. การจัดการเรียนการสอน ให้มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะๆ ระหว่างเรียน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา 

ถ้าพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในตัวผู้เรียนต้องซ่อมเสริมทันที และประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือตัดสินผลการ
เรียน ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการครบถ้วนและให้ความสนใจในการเรียนในชั้น
เรียนอย่างจริงจัง ดังนี้ 

7.1 การประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือศึกษาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนทุกรายวิชาที่
จะต้องท าการส ารวจ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละ
คน ตามแนวทางการเรียนรู่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

1) การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะและความ
พร้อมต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องใหม่ที่ต้องเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม แล้วน า
ผลที่ได้มาท าการประเมินผล เพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนต่อไป โดยการ
ประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนกอ่นเรียน มีแนวการปฏิบัติดังนี้ 
- วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องที่ต้องเรียน 
- เลือกวิธีการและจัดท าเครื่องมือส าหรับการประเมินความรู้ของผู้เรียน และทักษะพ้ืนฐาน

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
- ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
- น าผลการประเมินไปปรับปรุงผู้เรียนก่อนเรียน 
- จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เตรียมไว้ 
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2) การประเมินความรู้ในเรื่องที่เตรียมไว้เป็นการประเมินผลผู้ เรียนในเรื่องที่ท าการสอนเพ่ือ
ตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องที่เรียนนั้นมากเพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้เรียนแต่ละคน ว่ามีความรู้เดิมอยู่เท่าใดจะได้น าไปเปรียบเทียบกับการการประเมินผลการ
เรียนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนว่าเกิดพัฒนาการการเรียนรู้
เพ่ิมขึ้นหรือไม่ เพียงไร ซึ่งจะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้มากน้อยเท่าไร และ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการสนองตอบการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มต่อไป การประเมินผลความรู้ ก่อนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติ
เหมือนกับการประเมินความพร้อม ต่างกันเฉพาะความรู้และทักษะที่ตอ้งประเมินเท่านั้น 

7.2 การประเมินผลระหว่างเรียน โดยในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องจัดกิจกรรม โดยยึด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบการบรรลุผลการเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ถ้าพบว่าผู้เรียนคนใดบกพร่องไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อใดให้ซ่อมเสริมทันทีเพ่ือผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู๎อย่างครบถ้วน จริงจัง เป็นไปตามระบบที่จัดให้มีการสอน การสอบ และการซ่อมเสริมเข้าด้วยกัน 
และในการประเมิน ครูสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพการ
พัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน ซ่ึงสามารถประเมินได้จากผลงานระหว่างเรียน การบ้าน การสังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ และการทดสอบ ฯลฯ 

7.3 การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนเพ่ือตรวจสอบผลการเรียน โดยวัดให้ครอบคลุมตัวชี้วัด ที่
ส าคัญตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยน ามาตรฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญมาประเมิน แล้วน าผลไปรวมกับผลการ
ประเมินระหว่างเรียน ในการตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา และใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก๎ไขผู้เรียนที่ไม่
ผ่านการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
 

8. การตัดสินผลการเรียนให้น าคะแนนระหว่างภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรียน ตามอัตราส่วนที่
สถานศึกษาก าหนด แล้วจึงตัดสินผลการเรียน ดังนี้ 

8.1 ก าหนดให้ระดับผลการเรียน “ 1 ” เป็นเกณฑ์การผ่านการประเมิน 
8.2 การประเมินให้ไดร้ะดับผลการเรียน มีแนวด าเนินการ ดังนี้ 

1) รายวิชาใดท่ีมีตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินในข้อใดข้อหนึ่ง ให้ไดร้ะดับผล
การเรียน “ 1 ” 

2) รายวิชาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้รายข้อ ให้น าข้อมูลผลการประเมิน
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ทุกข้อมารวมกัน แล้วตัดสินให้ได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ “ 1– 4 ”
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

8.2 กรณีที่ไม่สามารถได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ “1– 4” ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน 
เป็น “มส. ” “ ร ” 

 

9. สถานศึกษาแจ้งผลการเรียน ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบเป็นระยะ 
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การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อผ่านระดับชั้นเรียนและระดับช่วงช้ัน 
1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนไมต่่ ากว่า “1 ” ทุกรายวิชา 
3. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาใด กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนต้อง

ขยายเวลาเรียนในชั้นปีสุดทา้ยออกไปอย่างน้อย 1 ปี หรือจนกว่าสามารถผ่านการประเมินผลการเรียน
ครบทุกกลุม่วิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร 

 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ต้องการให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู๎ ซึ่งพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ ต้องมีความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน สถานศึกษาจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะเพ่ือช่วยให้
ครูสามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการประเมินการอา่น คิด วิเคราะห์ และเขียน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1.1 กิจกรรม “ รักการอา่น ” 
1.2 กิจกรรม “ สืบคน้อิสระ” 
1.3 กิจกรรม “บูรณาการ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้” 

2. สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผู้เรียนแต่ละคน ตามแนวทางการประเมินที่ก าหนดไว้ 
3. การสรุปผลการประเมินเพ่ือรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 

และเขียน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไมผ่่าน 
“ ดีเยี่ยม” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                         ที่ม ีความสามารถจับใจความส าคัญได้ครบถว้น เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียน 
                         สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ ์
                         ใช้ภาษาสุภาพ และเรียบเรียงได้สละสลวย 
“ ดี ”      หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
                        ที่มีความสามารถจับใจความส าคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์และเขียนสร้างสรรค ์
                        ได ้โดยใช้ภาษาสุภาพ 
“ ผ่าน”   หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี 
                        ความสามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 
“ไมผ่่าน” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                        ที่ไมส่ามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้ 
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4. รายงานการสรุปผลการประเมินให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ 

5. หากผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ คณะกรรมการประเมินควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง ในระยะเวลาพอสมควรที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เชน่ 
มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้อ่าน ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน และสามารถสื่อสารสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่านโดย
การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วน าผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่สถานศึกษา
ก าหนดตั้งแต่ ระดับดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ข้อที่ ตัวช้ีวัด 

1. การอ่าน 1. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอา่นเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์และสร้างความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

2. การคิดวิเคราะห์ 2. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แยง้ 
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ 
ล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

3. เขียน 5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แยง้ 
สนับสนุน โน้มนา้วโดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผัง
ความคิด เป็นต้น 

 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ข้อที่1 การอ่าน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม 

ดี (2) ไดผ้ลการประเมินระดับด ี

ผ่าน (1) ไดผ้ลการประเมินระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) ไดผ้ลการประเมินระดับไม่ผ่าน 
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ข้อที่2 การคิดวิเคราะห์ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 ตัวชี้วัด และมีผลการ
ประเมินตัวชี้วัดระดับดี หรือ ผ่าน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และมีผลการ
ประเมินตัวชี้วัดระดับดี หรือ ผ่าน จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ไดผ้ลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) 1.มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งไดร้ะดับไม่ผ่าน 

 

ข้อที่3 เขียน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม 

ดี (2) ไดผ้ลการประเมินระดับด ี

ผ่าน (1) ไดผ้ลการประเมินระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) ไดผ้ลการประเมินระดับไม่ผ่าน 

 
 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

รวมทุกข้อ รายปี/รายภาค ของผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 ตัวชี้วัด และมีผลการ 

ประเมินตัวชี้วัดระดับดี หรือ ผ่าน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และมีผลการ 

ประเมินตัวชี้วัดระดับดี หรือ ผ่าน จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ไดผ้ลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) 1.มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งไดร้ะดับไม่ผ่าน 

 
 
 



324 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

รวมทุกข้อ แต่ละระดับการศึกษา 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม มากกว่าหรือเทา่กับรอ้ยละ 60 ของ 

จ านวนผู้ประเมิน และส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับดี 
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของจ านวนผู้

ประเมิน และส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับดี ผ่าน 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ จ านวนผู้ประเมิน และ 

ส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับดี 
3. ได้ผลการประเมินระดับดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของจ านวนผู้ประเมิน 
และส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1.ไดผ้ลการประเมินระดับดี น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ จ านวนผู้ประเมิน และ 

ส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) 1.มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน จากผู้ประเมินมากกว่าร้อยละ 90 

 

การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียนในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถกระท าได้โดยน าพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของ
คุณลักษณะแต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพิเศษต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น รวมทั้งสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของ
สถานศึกษา เช่น การเข้าแถวซื้ออาหารกลางวัน เป็นต้น ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้มีการ
ประเมินเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีการสั่งสม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
สรุปประเมินผลเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา 

 

การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และปรับปรุง 
“ ดีเยี่ยม” หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ 
                         ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม                      

       จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม มีคุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
“ดี”        หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม 

    โดยพิจารณาจาก 
1) ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1-4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด

ไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
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2) ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

3) ไดผ้ลการประเมินระดับดี จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

“ผ่าน”    หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด  
                        โดยพิจารณา จาก 

1) ไดผ้ลการประเมินระดับผ่านจ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

2) ไดผ้ลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
3) ไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

“ไมผ่่าน” หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ี สถานศึกษาก าหนด 

โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผ่่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะกรณีที่ผู้เรียนไม่
ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและ
ประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 

ข้อที่ ตัวช้ีวัด 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1. เป็นพลเมืองดีของชาติ 
2. ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
3. ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
4. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
2. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย 1.ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู๎ 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
2. มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6. มุง่มั่นในการท างาน 1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
2. ท างานด้วยความเพียรพยายาม อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตาม 
เป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 1. ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ
มีความกตัญญูกตเวที 
2. เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 
3. อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 1. ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
2. เขา้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม 
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ข้อที่ 1 รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 3 ตัวชี้วัดขึ้นไป และส่วนที่เหลือได้ผลการ
ประเมินระดับดี 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1-2 ตัวชี้วัด และส่วนที่เหลือได้ผลการ
ประเมินระดับดี 
3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 ตัวชี้วัดขึ้นไป และส่วนที่เหลือได้ผลการ
ประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัด 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 1 ตัวชี้วัด และส่วนที่เหลือได้ผลการประเมิน
ระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) มีผลการประเมินตัวชี้วัดขอ้ใดข้อหนึ่งได้ระดับไมผ่่าน 

 

ข้อที่2 ซ่ือสัตย์สุจริต 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดีระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตวัชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีและระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ไมผ่่าน (0) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดขอ้หนึ่งได้ระดับไมผ่่าน 

 

ข้อที่3 มีวินัย 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 

ดี (2) ได้ผลการประเมินระดับด ี

ผ่าน (1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไมผ่่าน 
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ข้อที่4 ใฝ่เรียนรู้ 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดีระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีและระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ไมผ่่าน (0) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับไมผ่่าน 

 

ข้อที่5 อยู่อย่างพอเพียง 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดีระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีและระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ไมผ่่าน (0) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับไมผ่่าน 

 

ข้อที่6 มุ่งม่ันในการท างาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดีระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีและระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ไมผ่่าน (0) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับไมผ่่าน 
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ข้อที่7 รักความเป็นไทย 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินตัวชี้วัด
ระดับดี หรือ ผ่าน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินตัวชี้วัด
ระดับดี หรือ ผ่าน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดบัไม่ผ่าน 

 

ข้อที่8 มีจิตสาธารณะ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดีระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีและระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ไมผ่่าน (0) มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับไมผ่่าน 
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เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค 

ผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 - 8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับด ี

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 - 4 คุณลักษณะ และบางคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินระดับดีหรือ 

2. ไดผ้ลการประเมินระดับดี ทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน 5 - 8 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะ
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับผ่าน ทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ 

2. ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดับดี จ านวน 1 - 4 คุณลักษณะและคุณลักษณะที่เหลือ
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไมผ่่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แต่ละระดับการศึกษา 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม มากกว่าหรือเทา่กับรอ้ยละ 60 ของ 

จ านวนผู้ประเมิน และส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับดี 
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของจ านวนผู้

ประเมิน และส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับดี ผ่าน 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ จ านวนผู้ประเมิน และ 

ส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับดี 
3. ได้ผลการประเมินระดับดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของจ านวนผู้ประเมิน 
และส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1.ไดผ้ลการประเมินระดับดี น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ จ านวนผู้ประเมิน และ 

ส่วนที่เหลือมีผลการประเมินระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) 1.มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน จากผู้ประเมินมากกว่าร้อยละ 90 
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การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

และประเมินตามสภาพจริง ประเมินเป็นรายปี โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมด าเนินการประเมินตามจุดประสงค์ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง 
3. ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรม และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียน
แสดงผลการเรียน 

4. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรม และ
ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน หรือทั้งส่งเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนตอ้ง
ด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน 

 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายปี/รายภาค 
เพ่ือสรุปผลการผ่านในแตล่ะกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละ
ระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุกคน 
ตลอดระดับการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

3. น าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

4. เสนอผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละ
ระดับการศึกษา 
 

• เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
ผ่าน   หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์และปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของ 
                     ผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ไมผ่่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์หรือไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน 
                    ของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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• เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/ รายภาค 
ผ่าน   หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญท้ัง 3 กิจกรรม คือกิจกรรม 
                   แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมแลสาธารณประโยชน์ 
ไมผ่่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผ่่าน” ในกิจกรรมส าคัญ กิจกรรมใด 

กิจกรรมหนึ่ง จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

• เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 
ผ่าน    หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

ไมผ่่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ ไม่ผ่าน ” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม 

ส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 
2. ผลการปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยอาจจัดให้

ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 
3. ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกในกิจกรรมหรือ

โครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 มีครูที่ปรึกษาและแผนการด าเนินกิจกรรม 
4.2 มีหลักฐาน / ภาพถ่าย / แฟ้มสะสมงาน 
4.3 มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.4 มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ภารกิจของผูส้อนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ความหมายและความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดระดับของการด าเนินงานไว้เป็น 
4 ระดับ คือ การวัดและประเมินระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ระดับที่
มีความเก่ียวข้องกับผู้สอนมากท่ีสุดและเป็นหัวใจของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน คือ การวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

 
การวัด (Measurement) 
การวัด หมายถึง การก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ 

ของผู้เรียน ซึ่งการจะได้มาซึ่งตัวเลขนั้น อาจต้องใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้ไดต้ัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะต่างๆ ที่
ต้องการวัด เช่น ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ผู้เรียน เป็นต้น 

 
การประเมิน (Assessment) 
การประเมิน หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับค าตอบ 

ของผู้เรียน ที่ท าในภาระงาน/ ชิ้นงานว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถท าอะไรได ้และจะท าต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย 
 

     การประเมินค่า/การตัดสนิ (Evaluation) 
     การประเมินคา่ หมายถึง การน าเอาขอ้มูลต่างๆ ที่ได้จากการวัดหลายๆอย่างมาเป็นข้อมูลใน 

การตัดสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (criteria) ที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือประเมินการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการมากน้อยเพียงใด ซึ่งคือการสรุปผลการเรียนนั่นเอง 
 

     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) 
          กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมิน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยในการด าเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
นับตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้ เครื่องมือที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด น าผลที่ได้มาตี
ค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร ขอ้มูลที่ได้นี้น าไปใช้ในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้แก่ผู้เรียนและพัฒนาการของผู้เรียน ผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นหลักการ แนวคิด วิธีด าเนินงานในส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้  เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ยุติธรรม เชื่อถือได้ ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
สิ่งที่ผู้สอนตอ้งท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 คือ ผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผล
การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 4 ประการดังกล่าวข้างต้นมีที่มาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย และด้าน
ทักษะพิสัย 

1. ผลการเรียนรู๎ด้านพุทธิพิสัย 
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้าน

สติปัญญา 6 ด้าน คือ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ 
โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ การบอกเลา่อธิบาย หรือ เขียนแสดงความคิด
รวบยอด เขียนแผนภูมิ แผนภาพ น าเสนอแนวคิดขั้นตอนในการแก้ปัญหา การจัดการ การออกแบบประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นต้น 

2. ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย 
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่สะท้อนความสามารถดา้นการเรียนรู้ในการจัดการ

อารมณ์ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติโดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ด้านจิตพิสัย คือ ผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐานของ
สังคม มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ได้รับการปลูกฝัง โดยแสดงพฤติกรรมที่
สะทอ้นให้เห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ที่เกิดจากการประสานงานของสมองและกล้ามเนื้อ ที่ใช้งานอย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 

 
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนควรปฏิบัติมีดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษา สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนน

ปลายปี/ปลายภาค เกณฑ์ต่างๆ ที่สถานศึกษาก าหนด ตลอดจนต้องค านึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสมรรถนะต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพ่ือน าไป
บูรณาการ สอดแทรกในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชา รวมถึงจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

2. จัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 
2.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แล้วจัดกลุ่มตัวชี้วัด เนื่องจาก การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

จะช่วยผู้สอนในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและประเมินให้ ครอบคลุมทุกด้านที่ตัวชี้วัด
ก าหนด หากเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใหว้ิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2.2 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องสัมพันธ์กันหรือประเด็นปัญหาที่
อยู่ในความสนใจของผู้เรียน ซึ่งอาจจัดเป็นหน่วยเฉพาะวิชา (Subject unit) หรือหน่วยบูรณาการ(Integrated 
unit) แต่ละหน่วยการเรียนรู้ น าการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาพัฒนาในหน่วยการ
เรียนรู้ด้วย ผู้สอน ควรพัฒนาตัวชี้วัดในทุกหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ก่อนบันทึก
สรุปผล เพ่ือสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม 

2.3 ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชาโดยค านึงถึงความส าคัญ
ของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

2.4 ก าหนดภาระงาน หรือชิ้นงาน หรือกิจกรรมที่เป็นหลักฐานแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่
สะทอ้นตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 

2.5 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน(Rubrics) หรือ
ก าหนดเป็นร้อยละ หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.6 ส าหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยภาระงาน ให้เลือกวิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม 

3. ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการเครื่องมือ ภาระงาน 
เกณฑ์คะแนน ตามแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ 

4. การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น 3 ระยะได้แก่ 
ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน และการประเมินความส าเร็จ
หลังเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 
การประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอน เพ่ือตรวจสอบความรู้ทักษะและความพร้อมด้าน

ต่างๆ ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมแล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนทุกคน ให้
มีความพร้อมและมีความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนได้เป็นอยา่งดี แต่จะไม่น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน 

4.2 การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน 
การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการ

บรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ที่ผู้สอนได้วางแผนไว้เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไป
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน โดยเลือกวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล๎องกับภาระงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
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4.3 การประเมินความส าเร็จหลังเรียน 
การประเมินความส าเร็จหลังเรียน เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียน ใน 2 

ลักษณะ คือ 

1) การประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียนจบแล้ว 
เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

2) การประเมินปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนในการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และใช้เป็นขอ้มูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข ซ้อมเสริมผู้เรียนที่ไม่
ผ่านการประเมินตัวชี้วัด 

ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น นั้นผู้สอนที่
รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการตามบริบทที่เหมาะสม
ของสถานศึกษานั้น ๆ ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนดจึงจะผ่าน
เกณฑ์การจบแตล่ะระดับการศึกษา 

 

เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารส าคัญที่สถานศึกษาต้องจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการด าเนินงาน

ในด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. บันทึกข้อมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึก

ผลการเรียนประจ ารายวิชา 
2. ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 

ระเบียนสะสม 
3. จัดท าและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้ เรียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผล

การเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ เป็น 2 ประเภท ได้แก ่

• เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้แก่ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องจัดท าและ
ออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละระดับ หรือเมื่อผู้เรียนออกจากสถานศึกษา 
เพ่ือใช้แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาเพ่ือสมัครเขา้ศกึษาต่อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น 

2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาท่ีมอบให้แกผู่้จบการศึกษาภาคบังคับและผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือประกาศและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

1) ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ พึง
มีพึงไดต้ามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 

2) ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติการจบหลักสูตรของผู้เรียนในแต่ละรุ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อ และข้อมูล

ทางการศึกษาของ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) จัดท าเพ่ือ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของผู้เรียน 

2) แสดงรายชื่อผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไ ด้รับการ
รับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 

3) เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานั้นๆ 
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• เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล

ด้านความก้าวหน้าในการเรียนรู้สถานศึกษาจึงต้องมีเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับผู้เรียน เอกสารเหล่านี้ ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 

1) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพ่ือการแก้ปัญหา หรือสร้าง
เอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

2) แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (ปพ.5) 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูล การวัดและประเมินผลการเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา เอกสารนี้ควรจัดท าเพ่ือบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้องเอกสารบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
น าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

(1) ใช้เป็นเอกสารเพ่ือการด าเนินงานของผู้สอนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนแตล่ะรายวิชา รายห้อง 

(2) ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัด
และประเมินผลการเรียน 

(3) เป็นเอกสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการอนุมัติผลการเรียนประจ าภาคเรียน / ปีการศึกษา 

 

3) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6) 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ 

ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคลส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่
ละคนไดร้ับทราบผลการเรียน และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนและร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4)  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือรับรองสถานภาพความเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่

หรือรับรองผลการเรียนหรือวุฒิของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน หรือเมื่อจบการศึกษาไปแล้วแต่ก าลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นต้น 
ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใช้งานชั่วคราว โดยปกติประมาณ 30 วัน ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างาน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติ
เกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตน 
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5)  ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้ เรียนในด้านต่าง ๆ เป็น

รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีระเบียน
สะสมใหข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน การพัฒนาปรับปรุง
บุคลิกภาพ การปรับตัวของผู้เรียน และผลการเรียนตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน
ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียนตามความเหมาะสม 

6) สมุดบันทึกผลการเรียนรู๎ ( ปพ. 9 ) 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกเพ่ือแสดงโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมแต่ละ

ระดับของสถานศึกษา รายละเอียดของตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก 
 

คณะผู้จัดท า 
 

๑. นางสาวยุวดี อ่วมพ่วง 
๒. นางสาวจันจิรา สมรูป 
๓. นางยุวธิดา คัทเนตร 
๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ ปะวะเข 
๕. นางสาวภาวิณี หมายมี 
  
๖. นายภุชงค์  สร้อยศรี 
๗. นายกัมพล  สารธิเสน 
๘. นางสาวอรอนงค์  แจ่มจ ารัส 
๙. นางสาวจิรวรรณ  เขียววิชยั 
๑๐. นางสาวสิริกมล  มงคลยศ 
๑๑. นางสาวกัลยาณี  ศรีงามผ่อง 
๑๒. นางสาวปรียาภรณ์  สวุรรณรงค์ 
๑๓. นางสัมฤทธิ์  งามสามพราน 
๑๔. นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์ 
๑๕ นางริญญาภัสร์  กิตติ์หิรัณย์     
 
                                   

หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้างานแนะแนว 
หัวหน้างานทะเบียน 
หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
งานพัฒนาหลักสูตร 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค าสั่งโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
ที ่  ๗๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช ๒๕๖๔  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

******************** 
ตามที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยได้ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้วนั้นอาศัยอ านาจตาม

ความในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หัวข้อ การบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 

การเรียนรู้ทั้งมวลและประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดท าสาระการ

เรียนรู้ ทั้งรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพ่ิมเติม เป็นรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาค

เรียน ก าหนดลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน สร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองตอบต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของการศึกษา 

ในการนี้ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จึงมีค าสั่งให้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ให้ด าเนินการประเมินการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมตามที่สถานศึกษา

ก าหนด มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด า รงชีวิตใน

สังคมได้อย่างมีความสุข ตรงตามจุดเน้นของโรงเรียน และนโยบายการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑ นางสาวพัฒยา  ปิ่นสากล 
๑.๒ นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง 
๑.๓ นายวีระพล เหล็กดี 
๑.๔ นายชัยรัตน์  ไทยก่ิง 
๑.๕ นายมงคล  กิจฉลอง 
๑.๖ นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์ 
๑.๗ นางริญญาภัสร์  กิตติ์หิรัณย์     

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ครูช านาญการ 
คร ู

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดประชุม ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ  เพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการด าเนินการให้กับคณะกรรมการด าเนินการ   
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๒. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 

๒.๑ นางสาวยุวดี  อ่วมพ่วง 
๒.๒ นางสาวจันจิรา สมรูป 
๒.๓ นางยุวธิดา คัทเนตร 
๒.๔ นางสาวภรณ์ทิพย์  ปะวะเข 
๒.๕ นางชนากานต์  อินจงกล 
  
๒.๖ นายภุชงค์  สร้อยศรี 
๒.๗ นายกัมพล  สารธิเสน 
๒.๘ นางสาวอรอนงค์  แจ่มจ ารัส 
๒.๙ นางสาวจิรวรรณ  เขียววชิัย 
๒.๑๐ นางสาวสิริกมล  มงคลยศ 
๒.๑๑ นางสาวกัลยาณี  ศรีงามผ่อง 
๒.๑๒ นางสาวปรียาภรณ์  สวุรรณรงค์ 
๒.๑๓ นางสัมฤทธิ์  งามสามพราน 
๒.๑๔ นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์ 
๒.๑๕ นางริญญาภัสร์  กิตติ์หิรัณย์     
 
                                   

หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้างานแนะแนว 
หัวหน้างานทะเบียน 
หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
งานพัฒนาหลักสูตร 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  

๑. ประชุมวางแผน ทบทวน ประเมินใช้หลักสูตร  ก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ
แนวการจัดโครงสร้างหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จุดเน้นกรอบสาระท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่การศึกษาและความ
ต้องการของชุมชน นักเรียน 

๒. จัดท าคู่มือหลักสูตร นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓. รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้จากกลุ่มสาระต่างๆ จากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาน าเสนอ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ และประกาศใช้ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
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๔. รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนครู นักเรียนและห้องเรียน 

๓. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้   

 ๓.๑ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 

๓.๑.๑ นางสาวจันจิรา  สมรปู 
๓.๑.๒ นางสาวสมจิตร  ทองตระกลู 
๓.๑.๓ นายธนู  ทอมุด 
๓.๑.๔ นางวรัญญา  ทองหล่อ           
๓.๑.๕ นางสาวณิชา  สระทองใจ 
๓.๑.๖ นางสาวสุประภา  มั่นยืน             
๓.๑.๗ นางสาวจุฑามาศ  ทองอยู่ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

           ๓.๒ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  

๓.๒.๑ นางยุวธิดา คัทเนตร 

๓.๒.๒ นางปาริชาต ควินน ์

๓.๒.๓ นางสาวน้ าฝน คิดประสริฐ 

๓.๒.๔ นางสาวพรเพ็ญ พ่ึงเพียร               

๓.๒.๕ นายวิทยา ตะกูลรัมย์ 

๓.๒.๖ นายคมกฤช  รุ่งสมัย 

๓.๒.๗ นางสาวจันทร์จิรา เสรมิผล 

๓.๒.๘ นางสัมฤทธิ์  งามสามพราน            

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๓ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

๓.๓.๑ นางสาวภรณ์ทิพย์  ปะวะเข 
๓.๓.๒ นางสาวภูมิใจ  วิมานจนัทร์             
๓.๓.๓ นางสุรีรัตน์  เทศวงษ ์
๓.๓.๔ นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์                                      
๓.๓.๕ นายชัยรัตน์  ไทยก่ิง 
๓.๓.๖ นายศักดิ์ชัย  ชื่นเจริญ 
๓.๓.๗ นายสิทธิกร  ลูนละวัน 
๓.๓.๘ นายตฤณชาติ  สืบประดิษฐ์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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๓.๓.๙ นางสาวสุธาสินี  พรมสะอาด         
๓.๓.๑๐ นางสาวพิมลพรรณ  ไกรดงพลอง 
๓.๓.๑๑ นางสาวพัชรี  ทุมนาหาด 
๓.๓.๑๒ นางสาวชุติมา  เพ็ญสุขใจ 
๓.๓.๑๓ นางสาวเบญจพร  ยวงสวัสดิ์ 
๓.๓.๑๔ นางสาวสิริกมล  มงคลยศ 
๓.๓.๑๕ นางริญญาภัทร์  กิตติ์หิรัณย์                       

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

              ๓.๔ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประกอบด้วย 

๓.๔.๑ นางชนากานต์  อินจงกล 
๓.๔.๒ นายอนุชา  ตั้งศิริมงคล 
๓.๔.๓ นายมงคล  กิจฉลอง 
๓.๔.๔ นางสาวภาวิณี  หมายมี 
๓.๔.๕ นางสาวณิชากร  ศรีอ่อนโพธิ์ 
๓.๔.๖ นางสาวจุฑามาศ  ศุกรโยธิน 
๓.๔.๗ นางสาววรารัตน์  นิมติรภูวดล 
๓.๔.๘ นางสาวสุมิสา  ศรีสาค า  
๓.๔.๙ นางสาวสิรินารถ  นาคปลัด 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๕ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 

๓.๕.๑ นายกัมพล  สารธิเสน 
๓.๕.๒ นางรจพร  รัตนพงศ์ธระ 
๓.๕.๓ นางสาวบุญธนภีรณ์ โชติวรรธอนันต์ 
๓.๕.๔ นายพิชญุตม์  สุขเจริญ 
๓.๕.๕ นายวิทยา  หับเผย 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๖ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 

๓.๖.๑ นายภุชงค์  สร้อยศรี 
๓.๖.๒ นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ า 
๓.๖.๓ นายกฤตภาส  ศิริเขตรกรณ์                       
๓.๖.๔ นางสาววรรณิดา  อินทะชัย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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๓.๗ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 

๓.๗.๑ นางสาวอรอนงค์  แจ่มจ ารัส 

๓.๗.๒ นายพีรวุฒิ  อาจทวีกุล 

๓.๗.๓ นางอรุสรา  เพชรวีรานนท์                   

๓.๗.๔ นายศิวะ  สงวนสมบัต ิ

๓.๗.๕ นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์           
 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

๓.๘ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 

๓.๘.๑ นางสาวจิรวรรณ  เขียววิชัย            
๓.๘.๒ นางสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์          
๓.๘.๓ นางพิมพ์อภิญญา  อ้นอินทร์ 
๓.๘.๔ นางสาวยวุดี  อ่วมพ่วง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๓.๘.๕ นายพงศ์ศิริ บุญอาจ 
๓.๘.๖ นางสาวประณิตา  บุสงูเนิน 
๓.๘.๗ นางสาวจารุวรรณ  เสยีงสมใจ 
๓.๘.๘ นายกิตติกรณ์  ดวงชมภู 
๓.๘.๙ นางสาวปรียาภรณ์  สวุรรณรงค์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

 

๓.๙ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

๓.๙.๑ นางสาวสิริกมล  มงคลยศ               

๓.๙.๒ นางสาวชุติมา  เพ็ญสุขใจ               

๓.๙.๓ นางสาวกัลยาณี  ศรีงามผ่อง 
 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  

๑. ประชุมวางแผน ทบทวน วิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระต่างๆ ก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ทันก าหนดการเปิดใช้ 
ในภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน อย่างเต็มความสามารถ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 

 

 

สั่ง ณ วันที่   ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

   

                                                                       

 

 (นางสาวพัฒยา  ปิ่นสากล) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
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