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ความน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรยีนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง             
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่     
สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ใหเ๎ปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าสั่งให๎โรงเรียนด าเนินการใช๎หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดย 
ให๎ใช๎ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแตปํีการศึกษา 2561เป็นต๎นมา ให๎เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายและกรอบทศิทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหส๎อดคล๎องกับนโยบาย            
และเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนจึงได๎ท าการปรับปรุงหลักสูตรเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาระภูมศิาสตร์ในกลุมํสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เพื่อน าไปใช๎
ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมี
เปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  
จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด  โครงสร๎าง
เวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลใหม๎ีความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎   เปิดโอกาสให๎โรงเรยีน
สามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแตํละระดับตามความพร๎อมและจุดเน๎น  โดยมี
กรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร๎อมในการก๎าวสูํสังคม
คุณภาพ มีความรู๎อยํางแท๎จรงิ  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 มาตรฐานการเรียนรูแ๎ละตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว๎ในเอกสารนี้ ชวํยท าให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในทุกระดับ            
เห็นผลคาดหวังที่ต๎องการในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชํวยให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในระดับท๎องถิ่นและสถานศึกษารวํมกันพัฒนาหลักสูตรได๎อยํางมั่นใจ ท าให๎การจัดท าหลักสตูรในระดับ
สถานศึกษามีคณุภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ และชํวยแก๎ปญัหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแตํ
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต๎องสะท๎อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู๎เรียนทุกกลุมํเปูาหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได๎ ทุกฝุาย  ที่
เกี่ยวข๎องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต๎องรํวมรับผิดชอบ โดยรํวมกันท างานอยํางเป็นระบบ และ
ตํอเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ สํงเสรมิสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก๎ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสูํคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ 
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วิสัยทัศน์หลักสูตร (Course Vision ) 

 หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรทีมุ่ํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนเป็นบุคคลแหํงการเรยีนรู๎สูํ
มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดลุทั้งรํางกาย  ความรู๎คูํคุณธรรม  มีความเป็นผู๎น าของสังคมมีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู๎และทักษะพื้นฐานสามารถใช๎นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นตํอการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Course Objectives ) 
1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพฒันา

เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชวีิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู๎น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎และการสื่อสาร
อยํางหลากหลาย  ผู๎เรียนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 

2.เพื่อให๎สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยํางทั่วถึง 

3.เพื่อให๎บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีที ่
ทันสมัยยกระดบัการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word  Class standard) 
          4.เพื่อให๎การใช๎งบประมาณและทรพัยากรของทุกหนํวยงานเป็นไปตามเปูาหมายได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (School  Vision) 

         โรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 อยํางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

พันธกิจโรงเรียน  (School  Missin) 

 1.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  สํงเสริม สนับสนุนครูบุคลกรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ มุํงสูํมาตรฐานสากล 

 6.  พัฒนาโรงเรียนให๎มีสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎อยํางหลากหลายและมีคุณภาพ 
 7.  ประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมายโรงเรียน (School  Goal) 

1. ผู๎เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศกึษาขั้นพื้นฐานอยํางมีคุณภาพและเป็นพลโลกตามที่
โรงเรียนก าหนด 
2. ผู๎เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มุํงสูํมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ที่หลากหลายอยํางมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนรํวมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 

สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

              ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พุทธศกัราช 2552 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคณุลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

             หลักสูตรโรงเรยีนเชียงใหมํประชานุสรณ ์พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดังนี้ 

 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรบัและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอ๎มูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลัก
เหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเอง
และสังคม 

  2.ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางสร๎างสรรค์  
การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

 3.ความสามารถในการแก๎ปญัหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอปุสรรคตําง ๆ ที่เผชิญได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมลูสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพโดยค านึงถึงผลกระทบทีเ่กิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

 4.ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วย
การสร๎างเสรมิความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การ
ปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพงึประสงค์ที่
สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อืน่ 
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 5.ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยเีปน็ความสามารถในการเลือก และใช ๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ                
และ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการเรยีนรู ๎สื่อสาร การท างาน                         
การแก๎ปญัหาอยํางสร๎างสรรค ์ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

                หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให๎สามารถ
อยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

                   1. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
                   2. ซื่อสัตย์สจุริต 
                   3. มีวินัย 
                   4. ใฝุเรียนรู ๎
                   5. อยูํอยํางพอเพียง 
                   6. มุํงมั่นในการท างาน 
                   7. รักความเป็นไทย 
                   8. มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
อัตตลักษณ์     “  คุณธรรมน าความรู้ : Moral lead to Education ” 
เอกลักษณ์      “  ก้าวไกลเทคโนโลยี  : Advances Technology    ” 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคดิเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ  แก๎ปญัหาในการด าเนิน
ชีวิต  และมีนสิัยรักการอําน 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆ   
เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ   และพูดแสดงความรู๎ ความคิด   และความรู๎สึกใน
โอกาสตําง ๆ   อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์         

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง  
                       ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ        
สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม              
มาตรฐานที่  5.1 เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาํงเห็น 
                     คุณคําและน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค1.1   เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนระบบจ านวนการด าเนินการของจ านวนผลที่เกิดขึ้น  
                      จากการด าเนินการสมบัติของการด าเนินการและน าไปใช ๎
มาตรฐาน ค1.2   เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพนัธ์ฟังก์ชันล าดับและอนุกรมและน าไปใช ๎
มาตรฐาน ค1.3   ใช๎นิพจน์สมการอสมการและเมทริกซ์อธิบายความสัมพันธ์หรือชํวยแก๎ปัญหาที่ก าหนดให ๎
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค2.1  เข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัดและน าไปใช ๎
มาตรฐาน ค2.2  เข๎าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหวํางรูปเรขาคณิตและ  
                     ทฤษฎีบททางเรขาคณิตและน าไปใช ๎
มาตรฐาน ค2.3 เข๎าใจเรขาคณิตวิเคราะห์และน าไปใช ๎
มาตรฐาน ค2.4 เข๎าใจเวกเตอร์การด าเนินการของเวกเตอร์และน าไปใช ๎
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สาระที่ 3 สถติิและความนา่จะเป็น 
มาตรฐาน ค3.1 เข๎าใจกระบวนการทางสถิติและใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ปัญหา 
มาตรฐาน ค3.2 เข๎าใจหลักการนับเบื้องต๎นความนําจะเป็นและน าไปใช ๎
 

สาระที่ 4 แคลคลูัส 
มาตรฐานค 4.1 เข๎าใจลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันและปริพันธ์ของฟังก์ชันและน าไปใช ๎

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว1.1  เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตํางๆในระบบนิเวศการถํายทอดพลังงานการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มตีํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว1.2 เข๎าใจสมบัตขิองสิ่งมีชีวิตหนํวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตการล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตํางๆของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตํางๆของพืชที่ท างานสัมพันธ์กันรวมทั้งน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว1.3 เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว2.1 เข๎าใจสมบัตขิองสสารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการ
เกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

มาตรฐาน ว2.2 เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวันผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุลักษณะการเคลือ่นที่แบบ
ตํางๆของวัตถุรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์

มาตรฐาน ว2.3 เข๎าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหวํางสสาร
และพลังงานพลังงานในชีวิตประจ าวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับเสียงแสง
และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว3.1  เข๎าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์และ

ระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว3.2  เข๎าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ                        
บนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทัง้ผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล๎อม 

สาระที่ 4  เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1      เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว

ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆเพื่อแก๎ปัญหาหรือ
พัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช๎
เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิตสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

มาตรฐานว 4.2      เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอนและเป็น  
ระบบใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎การท างานและการแก๎ปญัหาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพรู๎เทําทันและมีจริยธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1 รู๎และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอื่น ๆ มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูํรํวมกันอยําง
เป็นสันตสิุข 

มาตรฐาน  ส 1.2 เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เข๎าใจและปฏบิัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีคํานิยมที่ดีงาม  และธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยํูรํวมกันในสังคมไทย  และสังคมโลกอยํางสันติสุข 

มาตรฐาน  ส 2.2     เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ 
       ธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3    เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส 3.1     เข๎าใจและสามารถบรหิารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค   การใชท๎รัพยากรที่ม ี

    อยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ 
    ด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2     เข๎าใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจตําง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส 4.1   เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถ ใช๎วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ  อยํางเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2   เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด๎านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อยํางตํอเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกดิขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3    เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญัญาไทยมีความรักความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

สาระที่  5     ภูมิศาสตร ์

มาตรฐาน ส 5.1    เข๎าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตํอกันใช๎แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค๎นหาวิเคราะห์และสรุปข๎อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช๎ภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2    เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิดการสร๎างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตมีจิตส านึกมีสํวนรวํมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระที่  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ 1.1  เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
สาระที่  2 ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระที่  3 การเคลื่อนไหว   การออกก าลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล   
มาตรฐาน พ 3.1  เข๎าใจ  มีทกัษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกม  และกีฬา      
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม   และการเลํนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ  มี   
                       วินัยเคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ าใจนกักีฬา  มีจิตวญิญาณในการแขํงขันและชื่นชมใน   
                       สุนทรียภาพ ของการกีฬา 

สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   

มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคณุคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรคและการสร๎าง   
                      เสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที่  5 ความปลอดภัยในชีวิต     
มาตรฐาน พ 5.1  ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช๎ยา  สารเสพติด 

และความรุนแรง  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สาระที่  1 ทัศนศิลป ์

มาตรฐาน ศ 1.1  สร๎างสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วเิคราะห์  
วิพากษ์ วิจารณ ์คุณคํางานทัศนศิลป์  ถํายทอดความรู๎สึก  ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ ชื่น
ชม และประยกุต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

มารฐาน ศ 1.2  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิัญญาไทยและสากล 

สาระที่ 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข๎าใจและแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคําดนตรี ถํายทอด 
ความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชม และประยกุต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เหน็คุณคําของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมปิัญญาไทยและสากล 

สาระที่ 3 นาฏศิลป ์

มาตรฐาน ศ 3.1 เข๎าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํานาฏศิลป์ถําย
ทองความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข๎าใจการท างาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ

กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.1 เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มปีระสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึกและความ

คิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข๎อมูลขําวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตํางๆโดยการพูดและการ

เขียน 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต 2.1 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษาวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2   เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษา
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเช่ือมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นและเป็น 
   พืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู๎ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และ 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรยีนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี ้

กลุํมสาระการเรียนรู๎/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

160(4 นก) 
120 (3 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

240 (6 นก) 
  80 (2 นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 80 (2 นก) 

ภาษาตํางประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) 880 (22นก) 880 (22นก) 880 (22นก) 1,640 (41 นก) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไมํน๎อยกวํา  200 ชม. 
(ไมํน๎อยกวํา 5 นก) 

ไมํน๎อยกวํา1,600 ชม.: 
(ไมํน๎อยกวํา 40นก) 

40 นก     หน๎าที่พลเมือง ต๎องเรียน  120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

40 (1 นก) 

ต๎องเรียน  80 (2 นก) 

การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (IS)                  ต๎องเรียน   80 (2 นก) 

80 (2 นก) 

ต๎องเรียน  80 (2 นก) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและบริการสังคม 

 

 

สาธารณประโยชน์ 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

360 

 

 

 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม./ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
หลักสูตรโรงเรยีนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)                         

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนปกติ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพื้นฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    - เทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   - ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตํางประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพิ่มเติม               

   2.1 หน๎าที่พลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   2.2 เลือก 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 10.0 

   2.3 การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

   2.4ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
หลักสูตรโรงเรยีนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)         

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 

  ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2   

1. รายวิชาพื้นฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - เทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตํางประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพิ่มเติม               

  2.1 หน๎าที่พลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  2.2 คณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.3 วิทยาศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.4 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.5 เลือก 1.0 1.0 
  

1.0 1.0 4.0 

  2.6การศึกษาคน๎คว๎าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

  2.7ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 94.0 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนํวยกิต (ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101 ภาษาไทย  1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย  2 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5(60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 0.5 (20) 
พ21103 พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส )                    0.5 (20) พ21104  พลศึกษา(ยินนาสติก) 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ  1.0 (40) ศ21102  ศิลปะ  1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) 
ส21231 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20 
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต๎น1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเบื้องต๎น2 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต(ชม.) 13.0 (560) รวมหน่วยกิต(ชม.) 13.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก21901  แนะแนว 0.0 (20) ก21902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก21903 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) ก21904  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) 
ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906  ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 630ชม. รวมเวลาเรียน 630ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนํวยกิต (ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย  3 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย  4 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5(60) 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว22104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5(60) 
ส22103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส22104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษา 0.5 (20) 
พ22103  พลศึกษา (ดาบสองมือ) 0.5 (20) พ22104  พลศึกษา (ตะกร๎อ) 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ  1.0 (40) ศ22102  ศิลปะ  1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ  0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ22101ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4  1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) 
ส22233 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
I20201การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์IS1 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ IS2 1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต๎น2 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเบื้องต๎น3 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชม. 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชม. 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก22901  แนะแนว 0.0 (20) ก22902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก22903 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) ก22904  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) 
ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906  ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 630ชม. รวมเวลาเรียน 630ชม. 
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 โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์  พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
(ห้องเรียนปกติ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนํวยกิต (ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย  5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย   6 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว23103  ออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว23104  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5(60) 
ส23103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส23104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 0.5 (20) 
พ23103  พลศึกษา(วอลเลํย์บอล1) 0.5 (20) พ23104  พลศึกษาวอลเลํย์บอล2) 0.5 (20) 
ศ23101 ศิลปะ  1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ  1.0 (40) 
ง23101การงานอาชีพ  0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ23101ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) 
ส23235 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต๎น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเบื้องต๎น 6 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก23901  แนะแนว 0.0 (20) ก23902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก23903 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) ก23904  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) 
ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906  ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
I20203 การบริการสังคม IS3  0.0 (10) I20203 การบริการสังคม IS3  0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 630ชม. รวมเวลาเรียน 630ชม. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
17 
 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (ห้องเรียนพิเศษ : Gifted Program) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนํวยกิต (ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101ภาษาไทย  1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย  2 1.5(60) 
ค21101คณิตศาสตร์ 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21101วิทยาศาสตร์ 1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5(60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 0.5 (20) 
พ21103 พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส )                    0.5 (20) พ21104  พลศึกษา(ยินนาสติก) 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ  1.0 (40) ศ21102  ศิลปะ  1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2  1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) 
ส21231 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 (40) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ.....(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ.....(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต๎น 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเบื้องต๎น 2 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต(ชม.) 16.0(640) รวมหน่วยกิต(ชม.) 16.0(640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก21901  แนะแนว 0.0 (20) ก21902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก21903 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) ก21904  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) 
ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906  ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 710ชม. รวมเวลาเรียน 710ชม. 

 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (ห้องเรียนพิเศษ : Gifted Program) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนํวยกิต (ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท22101 ภาษาไทย  3 1.5(60) ท22102ภาษาไทย  4 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5(60) 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5(60) 
ส22103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส22104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษา 0.5 (20) 
พ22103  พลศึกษา (ดาบสองมือ) 0.5 (20) พ22104  พลศึกษา (ตะกร๎อ) 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ  1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ  1.0 (40) 
ง22101การงานอาชีพ  0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ22101ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) 
ส22233 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  1.0 (40) ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
I20201 การศึกษาค๎นคว๎า 
          และสร๎างองค์ความรู๎ : IS1 

1.0 (40) I20202 การสื่อสาร 
          และการน าเสนอ: IS2 

1.0 (40) 

ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต๎น 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเบื้องต๎น 4 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชม. 16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชม. 16.0(640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก22901  แนะแนว 0.0 (20) ก22902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก22903 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) ก22904  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) 
ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906  ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 710ชม. รวมเวลาเรียน 710ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (ห้องเรียนพิเศษ : Gifted Program) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หนํวยกิต (ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย  5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย  6  1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว23104  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5(60) 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส23104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ23102  สุขศึกษา 0.5 (20) 
พ23103 พลศึกษา (วอลเลํย์บอล 1) 0.5 (20) พ23104  พลศึกษา(วอลเลํย์บอล 2 ) 0.5 (20) 
ศ23101  ศิลปะ  1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ  1.0 (40) 
ง23101  การงานอาชีพ  0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ23101  ภาษาอังกฤษ 5  1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) 
ส23235 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม)           1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต๎น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเบื้องต๎น6 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก23901  แนะแนว 0.0 (20) ก23902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก23903 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) ก23904  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 0.0 (20) 
ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906  ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
I20203 กิจกรรมบริการสังคม IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม IS3 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 710ชม. รวมเวลาเรียน 710ชม. 

.      
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์-  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกต ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพื้นฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวัติศาสตร์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5 สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6 ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8 ภาษาตํางประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพิ่มเติม               

2.1 หน๎าที่พลเมือง 0.5 0.5  
 

 
 0.5 0.5 2.0 

2.2 การศึกษาคน๎คว๎าอิสระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4 วิทยาศาสตร์               

    2.4.1 ฟิสิกส์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

    2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.4 เลือก - - 0.5 0.5 
 

1.0 2.0 

2.5 ภาษาตํางประเทศ               

    2.5.1 ภาษาอังกฤษ -  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

    2.5.2 ภาษาจนี - 0.5 -  - - 0.5 1.0 
รวมหน่วยกิจวิชาเพิ่มเติม 8.0 9.5 8.0 8.0 8.0 9.5 51.0 
        รวมหน่วยกิจทั้งสิ้น 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 92.0 
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       โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์-  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพื้นฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวัติศาสตร์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5 สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6 ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8 ภาษาตํางประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพิ่มเติม               

   2.1  หน๎าที่พลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

   2.2  การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

   2.3 คณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   2.4 วิทยาศาสตร์               

       2.4.1 ฟิสิกส์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

       2.4.2 เคมี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

       2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

       2.4.4 เลือก     1.0 1.0  1.0   1.0  4.0 

   2.5 ภาษาตํางประเทศ 
       

       2.5.1 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

       2.5.2 ภาษาจีน 0.5 0.5 -  - 0.5 0.5 2.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 55.0 

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 96.0 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน ภาษา – ศิลป ์– อาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพื้นฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวัติศาสตร์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5 สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6 ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8 ภาษาตํางประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพิ่มเติม               

2.1 หน๎าที่พลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2 การศึกษาคน๎คว๎าด๎วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาตํางประเทศ               

      2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

      2.8.2 ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 
ท31101  ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102  ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์1 1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40) ว31104  วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ว31103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ส31102  สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31101  สังคมศึกษา 1 1.0 (60) ส32103  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล)     0.5 (20) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล)     0.5 (20) 
ศ31101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0(320) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 0.5(20) ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5(20) 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎า 
          และสร๎างองค์ความรู:๎IS1 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 
            และการน าเสนอ: IS2 
 

1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 

ว30201 ฟิสิกส ์1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส ์2 2.0 (80) 

ว30221 เคม ี1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
  อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) 
จ 30201 ภาษาจีน  0.5 (20) จ30202 ภาษาจีน 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) ก31904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 670ชม. รวมเวลาเรียน 670ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101  ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102  ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101  คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว32101  วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคม)ี 1.0 (40) ว32102  วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว32104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ลีลาศ)     0.5 (20) พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน)     0.5 (20) 
ศ32101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102  ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101  ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 (60) 
ว30203  ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว30204  ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว30223  เคมี 3 1.5 (60) ว30224  เคมี 4 1.5 (60) 
ว30243  ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244  ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40) อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901  แนะแนว 0.0 (20) ก32902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) ก32904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก32905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก32906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 
รวมเวลาเรียน 670 ชม. รวมเวลาเรียน 670 ชม. 

 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
25 
 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท33101  ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102  ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102  คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว32103  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว33103  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
  ส33103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู๎ตัดสิน1) 0.5 (20) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู๎ตัดสิน2) 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31103  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0(320) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 0.5(20) ส30234 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค33205  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 (60) 
ว30205  ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว30206  ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว30225  เคมี 5 1.5 (60) ว30226 เคมี 6 1.5 (60) 
ว30245  ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30246  ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233  หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
อ30205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 0.5 (20) อ30206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 0.5 (20) 
  จ30203 ภาษาจีน 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901  แนะแนว 0.0 (20) ก32902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมติว 0.0 (20) ก32904  กิจกรรมติว 0.0 (20) 
ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3
สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3
สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) 
รวมเวลาเรียน 670ชม. รวมเวลาเรียน 670ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์-  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0(280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 
ท31101  ภาษาไทย 1 1.0(40) ท31102  ภาษาไทย 2 1.0(40) 
ค31101  คณิตศาสตร์ 1 1.0(40) ค31102  คณิตศาสตร์ 2 1.0(40) 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40) ว31104  วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ว31103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ส31102  สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31101  สังคมศึกษา 1 1.0 (60) ส32103  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล)     0.5 (20) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล)     0.5 (20) 
ศ31101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0(360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 
  ส30231 หน๎าที่พลเมือง 0.5(20) 

I30201 การศึกษาค๎นคว๎า 
           และสร๎างองค์ความร๎ู : IS 1 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 
            และการน าเสนอ: IS2 
 

1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ว30201 ฟิสิกส ์1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส ์2 2.0 (80) 

ว30221 เคม ี1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
จ 30201 ภาษาจีน  0.5 (20) จ30202 ภาษาจีน 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมติว 0.0 20) ก31904 กิจกรรมติว 0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 710 ชม. รวมเวลาเรียน 710 ชม. 

 
 

 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
27 
 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์-  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101  ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102  ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101  คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว32101  วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102  วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว32104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ลีลาศ)     0.5 (20) พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน)     0.5 (20) 
ศ32101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102  ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101  ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 (60) 
ว30203  ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว30204  ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว30223  เคมี 3 1.5 (60) ว30224  เคมี 4 1.5 (60) 
ว30243  ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244  ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 

รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 
(640) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมติว 0.0 20) ก31904 กิจกรรมติว 0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 710 ชม. รวมเวลาเรียน 710 ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์-  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 
นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท33101  ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102  ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102  คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว32103  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว33103  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
  ส33103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู๎ตัดสิน1) 0.5 (20) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู๎ตัดสิน2) 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31103  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0(360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 
  ส30234 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค33205  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5(60) 
ว30205  ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว30206  ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว30225  เคมี 5 1.5 (60) ว30226เคมี 6 1.5 (60) 
ว30245  ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30246  ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ30205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) อ30206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 
จ30203  ภาษาจีน 0.5 (20) จ30204  ภาษาจีน 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901  แนะแนว 0.0 (20) ก32902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมติว 0.0 (20) ก32904  กิจกรรมติว 0.0 (20) 
ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3
สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3
สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) 
รวมเวลาเรียน 710ชม. รวมเวลาเรียน 710ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน ภาษา - ศิลป ์- อาชีพ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา/กิจกรรม หนํวยกิต(ชม.) รายวิชา/กิจกรรม หนํวยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท31101  ภาษาไทย 1 1.0(40) ท31102  ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์ 1 1.0(40) ค31102  คณิตศาสตร์2 1.0 (40) 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40) ว31104  วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ว31103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ส31102  สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31101  สังคมศึกษา 1 1.0 (60) ส32103  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล)     0.5 (20) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา

(ฟุตบอล)     
0.5 (20) 

ศ31101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
  ส30231 หน๎าที่พลเมือง 0.5(20) 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎า 
           และสร๎างองค์ความร๎ู : IS 1 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 
            และการน าเสนอ: IS2 
 

1.0 (40) 

ท….(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม ) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม ) 1.0 (40) 
ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0(560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0(560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมติว 0.0 20) ก31904 กิจกรรมติว 0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 630 ชม. รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน ภาษา - ศิลป ์- อาชีพ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หนํวยกิต 

(ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101  ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102  ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101  คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว32101  วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102  วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว32104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ลีลาศ)     0.5 (20) พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน)     0.5 (20) 
ศ32101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102  ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101  ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม ) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม ) 1.0 (40) 
ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมติว 0.0 20) ก31904 กิจกรรมติว 0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 630 ชม. รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน ภาษา - ศิลป ์- อาชีพ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/
ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนํวยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท33101  ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102  ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102  คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว32103  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว33103  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
  ส33103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู๎ตัดสิน1) 0.5 (20) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู๎ตัดสิน2) 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31103  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
  ส30234 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม ) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม ) 1.0 (40) 
ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
จ30201  ภาษาจีน 1 0.5 (20) จ30202  ภาษาจีน 2 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมติว 0.0 20) ก31904 กิจกรรมติว 0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 

รวมเวลาเรียน 630 ชม. รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
34 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 
วิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ท21101 ภาษาไทย 1      3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ท21102 ภาษาไทย 2      3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ท22101 ภาษาไทย 3      3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ท22102 ภาษาไทย 4                    3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ท23101 ภาษาไทย 5      3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ท23102 ภาษาไทย 6      3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   

วิชาเพิ่มเติม 

ท 21201   ทกัษะการอํานเขียนภาษาไทย 1  2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท 21202   ทกัษะการอํานเขียนภาษาไทย 2  2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท 22201   เสริมทักษะภาษาไทย 1            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท 22202   เสริมทักษะภาษาไทย 2            2  ชัว่โมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท 23201   ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 1            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท 23202   ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 2             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท 21203   การเขียนความเรียงขั้นสูง          2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท21204    การสื่อสารและการน าเสนอ       2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
ท 21205   การใช๎ห๎องสมุด                      2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40  ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ท31101 ภาษาไทย1    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน40ชั่วโมง 
ท31102 ภาษาไทย2    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ท32101 ภาษาไทย3    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท32102 ภาษาไทย 4     2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ท33101 ภาษาไทย 5    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท33102 ภาษาไทย 6    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
 
วิชาเพิ่มเติม  
 
ท30201 การอําน 1   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30202 การอําน 2   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30203 การเขียน 1   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30204 การเขียน 2                      2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30205 การเขียนความเรียงขั้นสูง 1        2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต   จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30206 การเขียนความเรียงขั้นสูง 2        2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30261 ภาษากับวัฒนธรรม                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30262 ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต     จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30281 วรรณคดีวิจารณ ์                     2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30282 วรรณกรรมปัจจุบนั                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต    จ านวน 40 ชั่วโมง 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ท21101  ภาษาไทย 1                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1          เวลา  60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
 
 อํานออกเสียงร๎อยแก๎วที่เป็นบทบรรยาย  บทร๎อยกรองประเภทกลอนสภุาพ  กลอนสักวากาพย์ยานี 11
กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28 โคลงสี่สุภาพได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องที่อํานจับใจความส าคญัระบุเหตุและ
ผล  ข๎อเท็จจรงิ ข๎อคิดเห็น อธิบายค าเปรียบเทียบ  ค าที่มีหลายความหมาย  ตีความ  แปลความ  ปฏบิัติตามคูํมือ  
และวิเคราะห์คุณคําของเรื่องที่อํานอยํางหลากหลายเพ่ือน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   

 คัดลายมือด๎วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ตามรปูแบบการเขียนอักษรไทย  เขียนสื่อสาร  เขียนแนะน าตัวเอง  
เขียนแนะน าสถานที่ส าคัญ  เขียนสื่ออิเล็กทรอนิคส์โดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎องชัดเจน  เหมาะสม  และสละสลวย   
เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนเรียงความเชิงพรรณนา  เขียนยํอความจากสื่อตํางๆ  เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาระจากสื่อตํางๆ  ที่ได๎รับ  เขียนจดหมายสํวนตัว  จดหมายกิจธุระ  จดหมายสอบถามข๎อมูล  เขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน  มีมารยาทในการเขียน  รู๎จักเลือกใช๎ภาษาเรียบเรียงข๎อความได๎อยําง
ประณีตใช๎กระบวนการเขียนพัฒนาการเขยีนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 พูดสรุปใจความส าคัญ  แสดงความรู๎  ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอยํางสร๎างสรรค์เลําเรื่องยํอ  
ประเมินความนําเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน๎มน๎าวใจ  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าโดยการฟัง   
การดู  และการสนทนาจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  ในชุมชนและท๎องถิ่นของตนอยํางมีมารยาท 
 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร๎างค าในภาษาไทย  ค าประสม  ค าซ้ า  ค าซ๎อน -ค าพ๎อง  
วิเคราะห์ชนิด  และหน๎าทีข่องค าในประโยค  วิเคราะห์ความแตกตํางของภาษาพูด-ภาษาเขียน  แตํงบทร๎อยกรอง
ประเภทกาพย์ยานี 11 จ าแนกและใช๎ส านวนที่เป็นค าพังเพย  และสุภาษิต 

ศึกษา และสรปุเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี  บันทึกการเดินทาง  และวรรณกรรมท๎องถิ่น  โดยวิเคราะห์วรรณคดี  และ
วรรณกรรมเพือ่ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  ทํองจ าบทอาขยาน  บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามที่ก าหนด  และตาม            
ความสนใจอยาํงรู๎คุณคํา 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  34 ตัวชี้วัด 
   ท 1.1  ม. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ท 2.1 ม. 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ท 3.1 ม. 3/1, 2, 3, 4, 5, 6  ท 4.1 ม. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 
  ท 5.1 ม. 1/1, 2, 3, 4, 5                      
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ท 21102   ภาษาไทย 2                                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 
 อํานออกเสียงร๎อยแก๎วที่เป็นบทบรรยาย  บทร๎อยกรองประเภทกลอนสภุาพ  กลอนสักวากาพย์ยานี 11 
กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28 โคลงสี่สุภาพได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องที่อําน  จับใจความส าคัญ              
ระบุเหตุและผล  ข๎อเท็จจริง  ข๎อคิดเห็น  อธิบายค าเปรียบเทียบ  ค าที่มหีลายความหมาย  ตีความ  แปลความ  
ปฏิบัติตามคูํมือ  และวิเคราะห์คุณคําของเรื่องที่อํานอยํางหลากหลายเพ่ือน าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
 คัดลายมือด๎วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ตามรปูแบบการเขียนอักษรไทย  เขียนสื่อสาร  เขียนแนะน าตัวเอง  
เขียนแนะน าสถานที่ส าคัญ  เขียนสื่ออิเล็กทรอนิคส์โดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎องชัดเจน  เหมาะสม  และสละสลวย   
เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนเรียงความเชิงพรรณนา  เขียนยํอความจากสื่อตํางๆ  เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาระจากสื่อตํางๆ  ที่ได๎รับ  เขียนจดหมายสํวนตัว  จดหมายกิจธุระ  จดหมายสอบถามข๎อมูล  เขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน  มีมารยาทในการเขียน  รู๎จักเลือกใช๎ภาษาเรียบเรียงข๎อความได๎อยําง
ประณีตใช๎กระบวนการเขียนพัฒนาการเขียนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 พูดสรุปใจความส าคัญ  แสดงความรู๎  ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอยํางสร๎างสรรค์เลําเรื่องยํอ  
ประเมินความนําเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน๎มน๎าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าโดยการฟัง           
การดู  และการสนทนาจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  ในชุมชนและท๎องถิ่นของตนอยํางมีมารยาท 
 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร๎างค าในภาษาไทย  ค าประสม  ค าซ้ า  ค าซ๎อน -ค าพ๎อง  
วิเคราะห์ชนิด  และหน๎าทีข่องค าในประโยค  วิเคราะห์ความแตกตํางของภาษาพูด-ภาษาเขียน  แตํงบทร๎อยกรอง
ประเภทกาพย์ยานี 11 จ าแนกและใช๎ส านวนที่เป็นค าพังเพย  และสุภาษิต 

ศึกษา และสรปุเนือ้หาวรรณคดี  วรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี  บันทึกการเดินทาง  และวรรณกรรมท๎องถิ่น  โดยวิเคราะห์วรรณคดี  และ
วรรณกรรมเพือ่ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  ทํองจ าบทอาขยาน  บทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามที่ก าหนด  และตาม        
ความสนใจอยาํงรู๎คุณคํา 
      ตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  35  ตัวชี้วัด 
   มาตรฐาน  ท 1.1  ตัวชี้วัด  ท 1.1 ม. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
   มาตรฐาน  ท 2.1      ตัวชี้วัด  ท 2.1 ม. 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

มาตรฐาน  ท 3.1      ตัวชี้วัด  ท 3.1 ม. 3/1, 2, 3, 4, 5, 6 
มาตรฐาน  ท 4.1       ตัวชี้วัด  ท 4.1 ม. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 

  มาตรฐาน  ท 5.1      ตัวชี้วัด  ท 5.1 ม. 1/1, 2, 3, 4, 5      
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
38 
 

 

 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ท22101  ภาษาไทย 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

การอํานจับใจความส าคัญสรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องสั้นบทความบันทึกเหตุการณการ
อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎องการเขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข๎าใจ
บทเรียนในกลุมํสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและกลุํมสาระอืน่ๆที่อํานการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎ง
เกี่ยวกับบทความบทสนทนางานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจที่อําน 
 การเขียนสื่อสารด๎วยลายมือที่อํานงํายชัดเจนการเขียนบันทึกขนาดสั้นบันทึกข๎อความ 
จากโทรศัพท์ติดตํอนัดหมายและการเขียนบันทึกขนาดยาว  บันทึกการเดินทางบันทึกเหตุการณ์ส าคัญการเขียน
บรรยายและพรรณนาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองโดยมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อให๎ผู๎อําน
จินตนาการหรือเห็นภาพชัดเจน  การมมีารยาทในการเขียน 
 การพูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดูการวิเคราะห์ข๎อเท็จจริงข๎อคิดเห็นและความนําเชื่อถือของ
ขําวสารจากสื่อตํางๆการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตการมี
มารยาทในการฟังดูและการพูด 
 การสร๎างค าในภาษาไทยค าประสมค าซ้ าค าซ๎อนชนิดของค าและหน๎าที่ของค าในภาษาไทย ส านวนไทย  
การวิเคราะห์โครงสร๎างประโยคความรวม การแตํงบทร๎อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 

การสรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับศาสนาสุภาษิตค าสอนประเพณี
พิธีกรรมที่อําน  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ  การอธิบายคุณคํา
ของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อํานการน าความรู๎และข๎อคดิจากการอํานไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 

 ท1.1   ม. 2/1,2,3, 4  
 ท2.1   ม. 2/1,2,3,4,8 
 ท3.1   ม. 2/1,2,3,6 
 ท4.1   ม. 2/1,2,3   
 ท5.1    ม. 2/1,2,3,4  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท22102  ภาษาไทย 4                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2          เวลา  60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
 

การวิเคราะห์จ าแนกข๎อเท็จจริงข๎อมูลสนับสนุนและข๎อคิดเห็นจากบทความที่อํานระบุข๎อสังเกต                  
การชวนเช่ือการโน๎มน๎าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนที่อํานการอํานหนังสือบทความหรือค าประพันธ์
อยํางหลากหลายและประเมินคุณคําหรือแนวคิดที่ได๎จากการอําน 
   การเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าและการเขียนโครงงานการเขียนจดหมายกิจธุระ 
การเขียนจดหมายติดตํอกับองค์กรหรือหนํวยงานตํางๆเพื่อขอความรู๎  และความคิดเห็นจากผู๎ทรงคณุวุฒิ หลักการ
เขียนจดหมายกิจธุระซึ่งผู๎เขียนต๎องค านึงถึงความสัมพันธ์และสถานภาพ 
ทางสังคมของผู๎รับและผู๎สํงเนื้อหาสาระระดับภาษาการเลือกใช๎ค าให๎เหมาะสมการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และ 
แสดงความรู๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความประเภทโน๎มน๎าวใจบทเพลงหนังสืออํานนอกเวลาสารคดีบันเทิงคดีที่
อํานอยํางมีเหตุผลมีมารยาทในการเขียน 
  การพูดในโอกาสตํางๆอยํางมีศิลปะการพูดได๎ตรงตามวัตถุประสงค์การพูดอวยพร 
การพูดโน๎มน๎าวการพูดโฆษณา   การพูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า 
จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆในชุมชนและท๎องถิ่นของตนอยํางเป็นระบบการมีมารยาทในการฟังดูและการพูด 
  การใช๎ค าราชาศัพท์พื้นฐาน  การรวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาตํางประเทศที่ใชใ๎นภาษาไทย   
ค ายืมภาษาตํางประเทศภาษาบาลีภาษาสันสกฤต 
  การสรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ความบันเทิง
และบันทึกการเดินทางที่อําน  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อํานพร๎อมยกเหตุผลประกอบ   
การอธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อํานการน าความรู๎และข๎อคิดจากการอํานไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต
จริง 

    มาตรฐานและตัวชี้วัด   รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 

 ท1.1  ม. 2/5,6,7 
 ท2.1   ม. 2/5,6,7,8 
 ท3.1   ม. 2/4,5,6 
 ท4.1    ม. 2/4,5   
 ท5.1    ม. 2/1,2,3,4  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 23101  ภาษาไทย 5                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1           เวลา  60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 
 ฝึกทักษะการอาํน  ตามทักษะกระบวนการอําน  ศึกษาค าศัพท์  ส านวนโวหาร  การบรรยาย  การอธิบาย  
การพรรณนา  อุปมา  และสาธก  เรียนรู๎หลกัการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และประเมินคําจากการอําน  
ศึกษาหลักเกณฑ์พร๎อมกับฝึกการเขียนเรียงความยํอความ  จดหมายสํวนตัว  จดหมายธุรกิจ  เขียนอธิบาย  
บรรยาย  ชี้แจงแสดงความคิดเห็นและโต๎แย๎งอยํางสร๎างสรรค์  เขียนรายงาน  โครงงาน  ค าขวัญ  ค าคม  โฆษณา  
กรอกแบบรายการและเขียนบันทึกประเภทตํางๆ  โดยใช๎กระบวนการเขียน  พัฒนางานเขียน  รู๎จักมารยาทใน 
การเขียนเลือกใช๎ภาษาที่สุภาพ  เกิดนิสัยรักการเขียน  รักการศึกษาค๎นคว๎า  รวบรวมข๎อมูล  พร๎อมกบับันทึก
ข๎อมูลการเขียน  เรียนรู๎การเลือกใช๎ภาษามาเรียบเรียงงานเขียนได๎อยํางสละสลวย  เหมาะสม   

 ศึกษาและวิเคราะห์จุดประสงค์ส าคัญของเรื่องที่ฟังเรื่องที่ดู  เกิดทักษะมคีวามสามารถจับประเด็นส าคัญ
และเขียนสรุปความ เรียนรู๎มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  เข๎าใจลักษณะการสร๎างค าประสม  ค าซ๎อน  
ค าซ้ า  ค าสมาส  และค าสนธ ิ แยกแยะประโยคสามัญประโยคความรวม  และประโยคความซ๎อน  ฝึกการเขียน
เลขไทยให๎ถูกต๎องเหมาะสม  สวยงาม  เรียนรู๎การใช๎กิริยาทําทางประกอบการพูด  เห็นคุณคําของการใช๎ภาษาไทย  
ยกยํองผู๎ใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง  เข๎าใจการใช๎ระดับภาษาของบุคคลในวงการตํางๆ 

    มาตรฐานและตัวชี้วัด    รวมทัง้หมด  16  ตัวชี้วัด 

 ท 1.1   ม. 3/2,  5,  8 
 ท 2.1  ม.3/1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  10 
 ท 3.1  ม.3/3,  6 
 ท 4.1  ม3/1,  2,  3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 23102  ภาษาไทย 6                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  2              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 
 ฝึกการฟัง ดู พูด อําน เขียน โดยฟังและดูสื่อรูปแบบตํางๆ จับประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ วินิจฉัยข๎อเท็จจริง
และจุดประสงค์ อํานออกเสียงทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง อํานจับใจความ อํานวรรณคดี วรรณกรรมประเภทตํางๆ 
ทํองจ าบทอาขยาน พูดในโอกาสตํางๆ  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรียงความ ยํอความ เขียนอธิบาย 
ชี้แจง แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และศึกษาเกี่ยวกับค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ ระดับภาษา            
ค าทับศัพท์ ศพัท์บัญญัติ ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  หลักการอํานออกเสียง หลักการอํานจับใจความ 
หลักการพูด หลักการเขียน เพื่อให๎สามารถจับใจความส าคัญ แยกข๎อเทจ็จริงจากข๎อคิดเห็น แสดงขอ๎คิดเห็น 
วิเคราะห์และวิจารณ์และประเมินคําสิ่งที่ได๎จากการฟัง การดู การอําน และเขียนได๎ถูกต๎องชัดเจน มีมารยาท         
และนิสัยรักการฟัง ดู พูด อําน เขียน 

    มาตรฐานและตัวชี้วัด    รวมทั้งหมด 18  ตัวชี้วัด 

   ท 1.1   ม.3/1,  2,  4,  9,  10 
 ท 2.1  ม.3/1,  7,  9 
 ท 3.1  ม.3/1,  4,  5, 
 ท 4.1  ม.3/1,  3,  4,  6 
 ท 5.1  ม.3/1,  2,  4 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21201    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 1                             กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                 เวลา  40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต 

 
ฝึกอํานออกเสียงค า  กลุํมค า  ประโยค และข๎อความตํางๆ ได๎ถูกต๎อง  คลํองแคลํว   ฝึกอํานในใจได๎

รวดเร็วยิ่งขึ้น   และจับใจความส าคัญคิดวิเคราะห์ความรู๎และข๎อคิดจากเรื่องที่อํานได๎    ฝึกเขียนสะกดค าได๎
ถูกต๎อง  คลํองแคลํว  เขียนสือ่ความได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  ใช๎ถ๎อยค า  ส านวนภาษาถูกต๎องเหมาะสม    
ฝึกเขียนคัดลายมือให๎สวยงามชัดเจน  มีมารยาทในการอํานการเขียน                                                                   
   โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  แบบกระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนภาษา  เพื่อให๎เกิดความรู๎  เกิดทักษะการอําน  การเขียน  มีความสามารถในการสื่อสาร   
เป็นผู๎มีนิสัยรักการอํานการเขียน  ใฝุเรียนใฝรุู๎  มุํงมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานออกเสียงค า  กลุํมค า  ประโยค  และข๎อความตํางๆได๎ถูกต๎อง  คลํองแคลํว 
2. อํานในใจแล๎วจับใจความได ๎
3. อํานและคิดวิเคราะห์ความรู๎และข๎อคิดได ๎
4. มีมารยาทในการอําน 
5. เขียนสะกดค าได๎ถูกต๎อง  คลํองแคลํว 
6. เขียนสื่อความได ๎
7. เขียนเรียงความได๎ 
8. มีมารยาทในการเขียน 
9.  มีนสิัยรักการเขียน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21202    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
 
     ฝึกการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอง  การอํานในใจ  เพื่อจับใจความส าคัญ  ระบุเหตุผล     
ข๎อเท็จจริงกับข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน  ปฏิบัติตามคูํมือแนะน าวิธีการใช๎งานของเครื่องมือเครื่องใช๎ในระดับ 
ที่ยากขึ้น  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจง  เขียนสื่อสารได๎ถูกต๎อง  ชัดเจน  สละสลวย   
                โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให๎เกิดทักษะการอําน 
การเขียนภาษาไทยและใช๎ภาษาสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีมารยาทในการเขียน  เป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียน   
เป็นผู๎รู๎รักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

        ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   7    ผลการเรียนรู ้
1.  อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องที่อําน 
2. จับใจความส าคัญจากเรื่องทีอ่ําน 
3. ระบุเหตุผลและข๎อเท็จจริงกับข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน 
4. ปฏิบัติตามคูํมือแนะน าวิธีการใช๎งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช๎ในระดับที่ยากขึ้น 
5. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งหน๎า 
6. เขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎อง  เขียนสะกดค าถูกต๎อง  เขียนประโยคสื่อสารถูกต๎อง  ชัดเจน  

สละสลวย 
7. มีมารยาทในการอํานเขียน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 22201  เสริมทักษะภาษาไทย 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                  เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

  ฝึกทักษะการฟัง  สามารถบอกได๎วําผู๎สํงสารมีจุดมุํงหมายอยํางไร  ฟังจับใจความส าคญัจากเรื่องที่ฟัง 
น าไปเลําตํอได๎ถูกต๎อง ได๎ใจความสมบูรณ์  ฝึกสรุปจับใจความส าคัญ และข๎อคิดจากเรื่องที่ฟัง  น าไปใช๎ตอบ
ค าถาม  และรายงานหน๎าชั้นเรียน  สังเกต  ค๎นหา “สาร”  “จุดมุํงหมายส าคัญ” ในแตํละเรื่องที่ได๎ฟัง  น าไป 
บอกกลําวให๎เพื่อน ๆ ได๎ทราบ  ศึกษาวิธีการพูด การวางทําทาง การใช๎น้ าเสียง การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎องเหมาะสม 
ตามมารยาท และลักษณะการพูด  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎  ตลอดจนการพูดกลําวรายงานหน๎าชั้น  ครู
ก าหนดสถานการณ์สมมติขึ้น  นักเรียนฝึกพดูรายงานตามบทบาทสมมติ  ฝึกพูดในโอกาสตําง ๆ กลําวแสดง         
ความยินดี  อวยพรวันเกิด ฯลฯ  และน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎   ฝึกอํานในใจให๎คลํองแคลํว โดยใช๎การจับเวลา         
ให๎ได๎นาทีละ  150 – 250 ค า  เป็นอยํางน๎อย  เพื่อความรวดเร็วในการอําน  ฝึกสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อําน  
น าไปใช๎ในการท าแบบทดสอบและรายงานให๎เพื่อนฟัง  ฝึกอํานสะกดค ายากที่หลากหลาย  เพื่อน าไปใช๎ใน         
การเขียนเรียงความและเขียนตอบแบบทดสอบศึกษาและฝึกเรียบเรียงถ๎อยค าให๎ได๎ใจความกระชับสละสลวย            
ฝึกเขียนรายงานและเขียนบรรยายเขียนสรปุความหรือขยายความจากเรื่องราวตําง ๆ ที่ได๎ประสบมา  ฝึกจด
บันทึกความรู๎ความเข๎าใจ  เขียนเลําประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่นําสนใจ  มีจิตสาธารณะใน              
การอนุรักษ์  และสืบสานวรรณกรรมท้องถิน่ 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด   กระบวนการ
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู๎           
ความเข๎าใจ  เพื่อให๎เกิดความรู๎  มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู มีความสามารถ              
ในการสื่อสาร  ในการคิดการใช๎ทักษะชีวิต  ในการใช๎เทคโนโลยี  เป็นผูใ๎ฝุรู๎ใฝุเรียน  มุํงมั่นในการท างาน                    
รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม    
ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด      9    ผลการเรียนรู ้  

1.  ฟังแล๎วบอกได๎วําผู๎สํงสารมีจุดมุํงหมายอยํางไร 
2.  จับใจความและเลําเรื่องจากเรื่องที่ฟังได๎ถูกต๎อง 
3.  สรุปข๎อคิดจากเรื่องที่ฟัง 
4.  เมื่อก าหนดสถานการณ์สมมติขึ้น  นกัเรยีนสามารถพูดรายงานตามบทบาทของตน  
5.  พูดในโอกาสตําง ๆ ได๎  เชํน  กลําวแสดงความยินดี , อวยพรวันเกิด ฯลฯ 
6.  วางทําทาง ใช๎เสียง ใช๎ภาษา  ได๎อยํางเหมาะสมตามมารยาทและลักษณะการพูด 
7.  อํานในใจได๎คลํองแคลํวนาทีละ 150 - 250 ค าเป็นอยํางต่ า 
8.  สรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อําน 
9.  สะกดค ายากที่ก าหนดให๎ได๎ถูกต๎องและเขียนยํอเรื่องจากเรื่องที่อํานหรือฟังได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 22202  เสริมทักษะภาษาไทย 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                              เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
      
 นักเรียนเลอืกอํานหนังสืออํานเพ่ิมเติม  หรือหนังสืออํานนอกเวลาตามความสนใจ  ศกึษาความหมาย 
ของค าศัพท์ที่ยากขึ้น  แล๎วแปลความ  ถอดค าประพันธ์  สรุปความจากเรื่องที่อําน  วิเคราะห์  ตีความ                   
แสดงความคิดเห็น  ประเมินคุณคํา  และอภปิรายในเรื่องที่อําน  ที่ได๎ฟังมา  ถอดค าประพันธ์จากวรรณคดีมรดก 
ที่เลือกอํานตามความสนใจ  ศึกษาเรื่องค าศัพท์ยาก  แปลความ  ตีความ จากเรื่องที่อําน  ตลอดจนการแสดง  
ความคิดเห็นในเรื่องที่ตนได๎อํานมา  ศึกษาและถอดค าประพันธ์ออกมาเป็นภาษาร๎อยแก๎วให๎ได๎ใจความสละสลวย  
ท าความเข๎าใจศึกษาค้นควา้วรรณกรรมทอ้งถิ่น  ฝึกเขียนสะกดค ายากอยํางสม่ าเสมอ  เพื่อความถูกต๎องชัดเจน
ในการอํานเขียนหนังสือไทย  ฝึกเขียนสรุปความหรือขยายความ   จากเรือ่งที่ก าหนดไว๎ เป็นประโยชน์ในการเขียน
ตอบข๎อสอบ  และอํานเพ่ือความรู๎ความจ า  ศึกษาและฝึกฝนเขียนเรียงความ ในแนวสร๎างสรรค์  ที่แสดงความรู๎
ความคิดได๎เหมาะสมกับวัยของตน  ฝึกฝนเขียนบทร๎อยกรอง  เพื่อแสดงความรู๎ความคิดจินตนาการในเรื่องราว
ตําง ๆ ตามความเหมาะสม   ฝึกอภิปรายกลุํมโดยก าหนดสถานการณ์ขึน้  ใหส๎ามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎  ศึกษา
และฝึกอภิปรายในที่ประชุมชน  เพื่อสร๎างประสบการณ์ตรงให๎เกิดขึ้น  ฝกึวิธีการด าเนินการการโต๎วาทีและเป็นผู๎
รํวมโต๎วาทีได๎   
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด    กระบวนการ
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู๎             
ความเข๎าใจ  เพื่อให๎เกิดความรู๎  มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู   มีความสามารถ
ในการสื่อสาร  ในการคิดการใช๎ทักษะชีวิต  ในการใช๎เทคโนโลยี  เป็นผูใ๎ฝุรู๎ใฝุเรียน  มุํงมั่นในการท างาน                        
รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม    

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้  

1.  อํานหนังสืออํานเพ่ิมเติม หรือหนังสืออํานนอกเวลาตามความสนใจ  แล๎วแปลความ  ถอดค าประพันธ์  
สรุปความจากเรื่องที่อําน   

2.  วิเคราะห์  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  และประเมินคณุคําของเรื่องที่อําน 
3.  ถอดค าประพันธ์จากวรรณคดีมรดกที่เลือกอํานตามความสนใจ 
4  เขียนสรุปความหรือขยายความจากเรื่องที่ก าหนด 
5  เขียนความเรียงเชิงสร๎างสรรค์แสดงความนึกคิดเหมาะกับวัย 
6  เขียนบทร๎อยกรอง เพื่อแสดงความรู๎และความคิด 
7  เมื่อก าหนดสถานการณ์สมมติตํางๆ ขึ้น  นักเรียนสามารถรํวมการอภิปรายกลุํม 
8  ด าเนินการโต๎วาทีและรํวมโต๎วาที 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท23201     ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                    เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 .. 
 ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู ขําวาร รายการโทรทัศน์ แล๎ววิเคราะห์ประเด็นความรู๎ ความเข๎าใจ  
น าไปใช๎เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   พูดเลําเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัด  ชุมชน  สถานที่ส าคัญ   
สนทนา  อภิปรายการพัฒนาท๎องถิ่น ชุมชนจากการศึกษา สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผูค๎นและผู๎น าในท๎องถิ่น 
ชุมชน   พูดโทรศัพท์อยํางถูกต๎องเหมาะสม มีมารยาท    อาํนออกเสียงร๎อยแก๎ว ขําว บทร๎อยกรอง                             
อํานวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ ขําว ประกาศ ค าแนะน า และ ค าเชิญชวน   คัดลายมอืครึ่งบรรทัดถูกต๎อง สวยงาม   
เขียนเชิงกิจธุระ จดหมายประกาศ  ค าแนะน า  ค าเชิญชวนเรื่องอาหาร สินค๎า สถานทีส่ าคัญ  สถานที่ทํองเที่ยวใน
ท๎องถิ่น  มีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล  ตรงตามวัตถุประสงค์   ค๎นคว๎าจากสือ่รูปแบบตําง ๆ อยํางกว๎างขวาง                     
ใช๎แหลํงเรียนรูใ๎นท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย  น าความรู๎  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเรียนภาษา กระบวนเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง   
การสืบค๎นข๎อมลู  เพื่อให๎เกิดความรู๎  มีมารยาทในการใชภ๎าษา มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด                    
การใช๎ทักษะชีวิต  ในการใช๎เทคโนโลยี  เปน็ผู๎ใฝุเรียนใฝุรู ๎มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม
จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  11 ผลการเรียนรู ้

1.  อํานออกเสยีงขําว บทร๎อยกรองได๎อยํางถูกต๎อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อําน 
2.  วิเคราะห์และวิจารณ์ฉลากโภชนาการ ขําวสาร เหตุการณ์ส าคัญ  ประกาศ  ค าแนะน า                           

และค าเชิญชวน อยํางมีเหตุผล เพื่อน ามาใช๎ในการด าเนินชีวิต 
3.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
4.  เขียนขําว ประกาศ ค าแนะน า ค าเชิญชวนโดยใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎องตามระดับภาษา 
5.  เขียนอัตชีวประวัติ โดยเลําเหตุการณ์  ข๎อคิดเห็น  และทัศนคติในเรื่องตําง ๆ 
6.  เขียนจดหมายกิจธุระติดตํอทั้งภาครัฐและเอกชน 
7.  มมีารยาทในการเขียน 
8.  วิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์ และน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
9.  พูดในโอกาสตํางๆ เชํนเลําเรื่อง สนทนา อภิปราย พูดติดตํอทางโทรศัพท์ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  
10.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
11.  แตํงบทรอ๎ยกรองประเภทกาพย์ยานี 11   กลอนหก  กลอนแปด 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิมเติม                                                   
ท23202       ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 2                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
  

ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู เพลง  โฆษณา  แล๎ววิเคราะห์ประเด็นความรู๎ ความเข๎าใจ  สัมภาษณ์
บุคคลส าคญัในท๎องถิ่นน ามาเขียนบทความสัมภาษณ์  พูดโต๎วาที  ยอวาที เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ในชุมชน           
อํานออกเสียง อํานวิเคราะห์บทความ  สารคดี โฆษณาน าไปใช๎เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กรอกแบบฟอร์ม
ติดตํอกับหนํวยงานราชการและเอกชน  เขียนชีวประวัติบุคคลส าคัญในท๎องถิ่น  เขียน ค าอวยพรในโอกาสตําง ๆ 
โฆษณา   แสดงความรู๎ ความคิด โต๎แย๎งบทความ บทโฆษณา  แตํงเพลงสร๎างสรรค์สังคม  อําน พูดและเขียนได๎
อยํางถูกต๎องตามหลักการ สร๎างสรรค์  มีเหตุผล  มีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล  ค๎นคว๎าจากสื่อรูปแบบตําง ๆ อยําง
กว๎างขวาง  ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย   น าความรู๎  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด                          
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง  กระบวนการกลุํม  กระบวนการเรียนภาษา                      
กระบวนเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  การสืบค๎นข๎อมูล  เพ่ือให๎เกิดความรู๎  มีมารยาทในการใช๎ภาษา                           
มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใชท๎ักษะชีวิต การใช๎เทคโนโลยี  เป็นผู๎ใฝุเรียนใฝุรู๎  มุํงมั่นในการท างาน    
รักท๎องถิ่น 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู ้

1.  อํานออกเสยีงบทความ สารคดีได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมกับเรื่องที่อําน 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์บทความ สารคดี และโฆษณา อยํางมีเหตุผล  เพื่อน ามาใช๎ในการด าเนินชีวิต 
3. เขียนโฆษณา ค าอวยพรในโอกาสตําง ๆ  โดยใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎องตามวัตถุประสงค ์
4. เขียนชีวประวัติบุคคลส าคัญในท๎องถิ่น โดยเลําเหตุการณ์ ข๎อคิดเห็น และทัศนคตใินเรื่องตําง ๆ 

         จากการสืบค๎น  สมัภาษณ ์ สอบถาม 
5.  เขียนกรอกแบบฟอร์มตําง ๆ เพื่อติดตํอทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.  มมีารยาทในการเขียน 
7.  วิเคราะห์และวิจารณ์บทเพลงที่ฟัง และน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
8.  พูดในโอกาสตําง ๆ  เชํน โต๎วาที  ยอวาที  ไดถูกต๎องตามหลักการ 
9.  สมัภาษณบ์ุคคลส าคญัในท๎องถิ่นเกี่ยวกับประวัติชีวิต ข๎อคิดเห็น และทัศนคติได๎อยํางถูกต๎อง 
10.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
11.  แตํงบทเพลงที่มีเนื้อความพัฒนาสังคม 
12. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณคําจากบทเพลงสมัยเกําและบทเพลงรํวมสมัย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21203   การเขียนความเรียงขัน้สูง                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
  

ฝึกกระบวนค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมด๎วยตนเองอยํางอิสระในเรื่องที่ตนเองสนใจ  สามารถน าเสนอหัวข๎อ
ที่สนใจค๎นคว๎า  เรียบเรียงค๎นคว๎า  อํานค๎นคว๎า  รวบรวมข๎อมูล  ฝึกกระบวนการเขียน  เขียนโครงรํางจาก
การศึกษาค๎นคว๎าเรียบเรียงความคิดความรู๎ได๎อยํางชัดเจนและเที่ยงตรงและเป็นเชิงวิชาการอยํางแท๎จริงในรูปแบบ
ของความเรียงขั้นสูง  จ านวน 3,000  ค า   ประกอบด๎วยชื่อเรื่อง  บทคัดยํอ / กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  ค าน า  
เนื้อเรื่อง /  วิธีการ / ผลลัพธ์  สรุปการน าเสนอ  ภาพประกอบภาคผนวก  แล๎วสามารถน าเสนอผลงานอยํางเป็น
ล าดับขั้นตอน 

โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กระบวนการสร๎างความรู๎  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  กระบวนการกลุํม  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการความรู๎
ความเข๎าใจ  เพื่อให๎มีความรู๎  ความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  มีวิธีการสั่งสมประสบการณ์ในการค๎นคว๎า
หาความรู๎  สตปิัญญาของตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ  เป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียนมุงํมั่นในการท างาน  และรักความเป็นไทย 

ผลการเรียนรูร้วมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู ้
1.  บอกความหมายของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
2. ระบุองค์ประกอบของความเรียงขั้นสูง 
3. อธิบายกระบวนการในการศกึษา  ค๎นคว๎าเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ 
4. ระบุเช่ือมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการค๎นคว๎าหาความรู๎ในสาขาวิชาตําง ๆ  วิธีการับรู๎เชิงทฤษฎี

และรับรู๎จากสิง่ที่เป็นคุณคําและวัฒนธรรม 
5. เขียนประเด็นปัญหา  เลือกหัวข๎อ  และตั้งชื่อเรื่องให๎นําสนใจ 
6. สืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศที่เกีย่วข๎องกับเรื่องที่ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ แล๎วจัดท าบันทึกข๎อมูล 
7. เขียนโครงรํางการเขียนความเรียงขั้นสูงจากการศึกษาเรียบเรียงและถํายทอดความคิดได๎ 
8. เขียนเนื้อเรื่อง / วิธีการ / ผลลัพธ์  สรุปแหลํงอ๎างอิง  การแสดงภาพประกอบภาคผนวก 
9. เขียนและเรียบเรียงความคิด  ข๎อคิดเห็น  หรือข๎อเสนอทางวิชาการโดยใช๎ภาษาสื่อความหมายถูกต๎อง  

ชัดเจนและเป็นส าดับขั้นตอน ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง จ านวน 3,000 ค า ในฉบับต๎นรํางและ             
ฉบับจริง 

10. เขียนสารบัญ  บทคัดยํอ / กติติกรรมประกาศ / บรรณานุกรม 
11. ตรวจทาน  และแก๎ไขความเรียงจากฉบับต๎นรํางและฉบับจริง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม   
ท21204 การสื่อสารและการน าเสนอ                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                  เวลา  40  ชั่วโมง       1.0   หนํวยกิต 
 
 ศึกษา  เรียบเรยีง และถํายทอดความคิดอยํางชัดเจนเป็นระบบจากข๎อมูล องค์ความรู๎จากการศึกษา
ค๎นคว๎ารายวิชาศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎  (Research and  Knowledge Formation) โดยเขียน             
โครงรําง  บทน า  เนื้อเรื่อง สรุป  ในรูปของรายงานวิชาการ  โดยใช๎ค าจ านวน 2,500  ค า มีการอ๎างอิงแหลํง
ความรู๎ที่เช่ือถือได๎อยํางหลากหลาย  เรียบเรียงและถํายทอดความคิดอยํางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการน าเสนอ             
ในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual)  หรือกลุํม (Oral panel Presentation)  โดยใช๎สือ่ประกอบที่หลากหลาย  
และเผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ เพ่ือให๎เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5   ผลการเรียนรู้ 
 

1. วางโครงรํางการเขียนตามหลกัเกณฑ์  องคป์ระกอบและวิธีการเขียนโครงรําง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการภาษาไทย   ความยาว  2,500  ค า 
3. น าเสนอข๎อค๎นพบข๎อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation)  

หรือ กลุํม (Oral panel Presentation)  โดยใช๎สื่อ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
4. เผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ 
5. เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎แกํสาธารณะ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21205  การใช้ห้องสมุด                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
        ศึกษาวิวัฒนาการ และประเภทของห๎องสมุด  ความหมายของแหลงํเรียนรู๎  การเรียนรู๎มารยาทใน   
การเข๎าใช๎ห๎องสมุด  ระบบการจัดหมวดหมูํหนังสือ  ทรัพยากรสารสนเทศภายในห๎องสมุด  เรียนรู๎
ความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการอําน  ตลอดจนวิธีการอํานหนังสือที่ดี  และการเขียนบรรณ
นิทัศน์หนังสือ 
               โดยใช๎กระบวนการศึกษา  สังเกต  การใช๎หอ๎งสมุด  การอําน  การค๎นคว๎าสารสนเทศจากแหลํงข๎อมูล
ตํางๆ  ฝึกปฏิบัติด๎วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  
               เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรู ๎ ความเข๎าใจ  วิธีการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  มีทักษะด๎านการ-
อําน  เป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียน สามารถน าความรู๎ไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช๎กับการเรียนและในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรูร้วมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู ้
1.  นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของห๎องสมุด  และจ าแนกประเภทของห๎องสมุดได๎อยํางถูกต๎อง 
2.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแหลํงเรียนรูไ๎ด๎ถูกต๎อง 
3.  นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเข๎าใช๎แหลํงเรียนรู๎ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีได๎  
4.  นักเรียนเห็นประโยชน์ เห็นคุณคํา และมีเจตคติท่ีดีตํอห๎องสมุด และแหลํงเรียนร๎ู 
5.  นักเรียนสามารถบอกช่ือทรัพยากรสารสนเทศที่อยูํในหอ๎งสมุดได ๎
6.  นักเรียนสามารถทํองการจัดหมวดหมํูหนังสือด๎วยระบบทศนิยมของดิวอ้ีได๎ทุกหมวดหมูํ 
7.  นักเรียนสามารถบอกช่ืองานบริการและกิจกรรมของห๎องสมุดได๎อยํางน๎อย 5 อยําง 
8.  นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลจากหนังสือพิมพ์และวารสารตามท่ีก าหนดให๎ได๎ 
9.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของการอํานได๎ 
10.  นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของการอํานได๎ 
11.  นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการอํานได๎ 
12.  นักเรียนสามารถเขียนบรรณนิทัศน์หนังสือได๎ 
13.  นักเรียนเห็นประโยชน์  เห็นคุณคํา  และมีเจตคติที่ดีตํอการอําน 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ท 31101  ภาษาไทย 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการอํานออกเสียง การอํานตีความ แปลความขยายความ อํานเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ การเขียน
อธิบาย บรรยาย พรรณนา  เรียงความ  รายงานโครงงาน  เขียนบันทึกความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย           
การพูดสรุปแนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู ฝึกการอํานออกเสียง 
อํานตีความ แปลความขยายความ อํานเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน เขียนอธิบาย
บรรยาย พรรณนา  เรียงความ รายงานโครงการ เขียนบันทึกความรู๎จากแหลํงเรียนรูท๎ี่หลากหลาย  พูดสรุป
แนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย  อธิบาย  แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู  เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต  พูดในโอกาสตํางๆ 
 ศึกษาหลักการใช๎ภาษาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทย  การออกเสียงพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ พยางค์ 
สํวนประกอบของค า แตํงค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ  หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
การประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์  วรรณกรรมพื้นบ๎าน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทํองจ าอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณคาํ 
 โดยใช๎กระบวนการสอนภาษาไทยแบบมุํงประสบการณ์ภาษา กระบวนการเรียนรู๎แบบกลุํมรํวมมือ               
การสร๎างแผนภาพความคิด การเรียนรู๎แบบโครงงาน การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู๎ การจัดการเรียนรู๎แบบ
พหูสูต การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู๎แบบการสร๎างองค์ความรู๎  มุํงให๎นักเรียนฝึกท าซ้ าๆ            
จนเกิดทักษะการฟัง พูด อําน เขียน และคิด 
 เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบ
กิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ 
ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมลูสารสนเทศตําง ๆ พัฒนาความรู๎ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความกา๎วหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนา
อาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  รํวมกันอนุรักษ์ และสืบสาน                
ให๎คงอยูํคูํชาติไทย มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย   

    มาตรฐานและตัวชี้วัด   รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.4-6/1, 2, 6, 7, 9  ท. 2.1 ม.4-6/1, 2, 3, 8    ท 3.1 ม.4-6/1, 5, 6     ท 4.1 ม.4-6/2, 3, 4  
ท 5.1 ม.4-6/1, 2, 3, 5, 6 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท31102 ภาษาไทย 2                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาหลักการอํานออกเสียง อํานตีความ แปลความขยายความ อํานเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมิน
คํา หลักการเขยีนอธิบาย บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ เรียงความ ยํอความ รายงานเชิงวิชาการ การ
ประเมินคํางานเขียน หลักการฟัง  การดู  การพูด   ฝึกการอํานออกเสียง อํานตีความ แปลความขยายความ อําน
เชิงวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคํา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน  เขียนอธิบายบรรยาย พรรณนา 
จดหมายกิจธุระ ยํอความ เรียงความ รายงานเชิงวิชาการ ประเมินคํางานเขียนรูปแบบตําง ๆ  ฝึกการพูดสรุป
แนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย  อธิบาย  แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู  เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต  พูดในโอกาสตํางๆ 

 ศึกษาธรรมชาติของภาษา  การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พยางค์ ค าที่มาจากภาษาบาลี 
สันสกฤต ค าสมาส อักษรน า หลักการใช๎ค า อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น  การสร๎างค าไทย แตํงค า
ประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ 

 ศึกษาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การประเมินคณุคําด๎านวรรณศิลป์  วรรณกรรม
พื้นบ๎าน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎าน ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ทํองจ าอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณคํา 

 โดยใช๎กระบวนการกลุํมรํวมมือ  การสร๎างแผนภาพความคิด การเรียนรู๎แบบโครงงาน การเรียนแบบ
สืบเสาะ หาความรู๎ การเรียนรู๎แบบพหูสูต  กระบวนการเรียนรู๎แบบการสร๎างองค์ความรู๎   มุํงให๎นักเรียนฝึกท าซ้ าๆ 
จนเกิดทักษะการฟัง พูด อําน เขียน และคิด 

 เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในรายวิชาอื่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และใช๎
ส าหรับพัฒนาวิชาชีพตํอไป รวมถึงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

    มาตรฐานและตัวชี้วัด   รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 

 ท 1.1 ม.4-6/1, 3 , 6, 9  ท 2.1 ม.4-6/1 , 2 , 5, 6, 8   ท 3.1ม.4-6/1,3,4,6 
 ท 4.1 ม.4-6/2, 4  ท 5.1 ม.4-6/2 , 3 , 5 , 6  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท  32101   ภาษาไทย 3                                  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  1        เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 อํานร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอง  บทความ   สารคดี  เรื่องสั้น บทละคร โคลง รําย ฉันท์ ลิลิต และวรรณกรรม
พื้นบ๎าน ใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เพ่ือตีความ แปลความ ขยายความ  ทํองจ าบทประพันธ์ที่ไพเราะ 
ประเมินคําโดยใช๎ประสบการณ์ และความรู๎อยํางหลากหลาย เลือกอํานหนังสือจากแหลํงเรียนรู๎และสือ่สารสนเทศ 
เพื่อความรอบรู๎เป็นประโยชน์ในการศึกษาตํอการท างาน การประกอบอาชีพมีมารยาท และมีนสิัยรักการอําน 

 เขียนสะกดค า เรียงความ ยํอความ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์รายงานโครงงาน สารคดี การแตงํค า
ประพันธ์ประเภทรําย และรูจ๎ักตั้งประเด็นหัวข๎อการเขียน โดยใช๎กระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาการเขียน มีการ
อ๎างอิง ข๎อมูลสารสนเทศ ได๎อยํางถูกต๎อง มีมารยาทการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนฟัง ดู สื่อ รูปแบบตํางๆ พูด
โน๎มน๎าวใจ พูดเพื่อความบันเทิง วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งที่ได๎ฟัง  ได๎ดู ในโอกาสตํางๆ ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ โดยใช๎ภาษาถูกต๎องชัดเจน มีเหตุผล ใช๎กิริยาทําทาง และการแสดงออกที่เหมาะสมตามหลักการพูด มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

 ศึกษาลักษณะภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา อิทธิพลของภาษาตํางประเทศที่มีตํอภาษาไทย การใช๎
ประโยคซับซ๎อน การใช๎ภาษาพูด ภาษาเขียน สร๎างสรรค์งานวิชาการการใช๎ตัวเลขไทย การแตํงราํยโคลง ฉันท์ 
รู๎จักใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู๎ การท างาน อาชีพและการด าเนินชีวิต สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและ
มีคุณธรรม พฒันาบุคลิกภาพ 

 ศึกษาประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมแตํละสมัยปัจจัยแวดล๎อมที่ท าให๎เกดิวรรณคดีและวรรณกรรม การ
พิจารณาเรื่องที่อําน เพ่ือประเมินคําด๎านวรรณศิลป์ เนื้อหาคุณคําทางสังคม ของวรรณกรรมพื้นบ๎าน เพื่อเป็น
ความรู๎พ้ืนฐานการเข๎าใจโลกทัศน์และวิถีของคนไทย 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 

ท1.1  ม.4-6/1,2,6 ท 2.1  ม.4-6/1,3,6,8 ท 3.1  ม.4-6/1,2,3,4,5,6  ท 4.1  ม.4-6/1,2,4,6 

ท 5.1  ม.4-6/1,2,6 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 32102  ภาษาไทย 4                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  2            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 อํานงานประพันธร์๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง  ประเภทบทความ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย  กาพย์ กลอน โคลง 
รําย ฉันท์ ลิลิต และ วรรณกรรมพื้นบ๎าน เพื่อสรุปความ , อธิบายความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตาม
หลักการอํานและพิจารณาหนังสือ น าความรู๎จากการอํานมาใช๎พัฒนาสมรรถภาพ การเขียน การพูด การคิด     
การตัดสินใจ แก๎ปัญหา และสร๎างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ทํองจ าบทประพันธ์ที่ไพเราะ มีมารยาทในการอําน มี
นิสัยรักการอําน และเลือกอํานหนังสือ จากสื่อสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ 
 เขียนสะกดค าให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี บันเทิงคดี เขียนเชิงสร๎างสรรค์และเชิงวิชาการ รู๎จักตั้งประเด็น
เปูาหมายของการเขียน ฝึกแตํงค าประพันธ์ประเภทฉันท์ มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียนใช๎กระบวนการ
เขียนพัฒนางานเขียนให๎มีประสิทธิภาพ และการใช๎ตัวเลขไทย 
 ฝึกฟัง และดู สื่อรูปแบบตํางๆพูดเพ่ือความบันเทิง พูดเสวนา อธิบายความ บรรยาย และพรรณนา อยํางมี
วิจารณญาณโดยใช๎ภาษาถูกต๎องเหมาะสมและนําฟังอยํางมีเหตุผล มีกริยาทําทางและการแสดงออกที่เหมาะสม
ตามหลักการพูด มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 
 ศึกษาลักษณะภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา อิทธิพลของภาษาตํางประเทศที่มีตํอภาษาไทย การ
สร๎างค าศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ค าเฉพาะกลุํม การสร๎างประโยคซับซ๎อนในการสื่อความ การใช๎ค าราชาศัพท์ ให๎ถูกต๎อง
ตามมาตรฐานของบุคคล การใช๎ค าถูกต๎องตามระดับภาษาสอดคล๎องกับวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ การแตํง
โคลง รําย ฉันท์ ลิลิต รู๎จักเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู๎ การท างาน อาชีพและการด าเนินชีวิต 

ศึกษาวรรณกรรมแตํละสมัย ศึกษาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี บทความ กวีนพินธ์ 
ประเภท กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ รําย ลลิิต บทละคร และบทกวีนิพนธ์รํวมสมัย ศึกษาคุณคําภูมิปัญญา ปัจจัย
แวดล๎อมที่กํอให๎เกิดวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยรัตนโกสนิทร์ เข๎าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยจากการอําน
วรรณคดีวรรณกรรมวิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์ ประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์และด๎านสังคมสามารถ
น าไปใช๎ให๎เกิดคุณคําในชีวิต ประจ าวัน 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 

ท1.1 ม.4-6/1,7,8,9  ท 2.1 ม. 4-6/4,5,6,7   
ท 3.1 ม. 4-6/3,4,6 
ท4.1  ม.4-6/2,4,5,6,7  ท 5.1  ม.4-6/4,5,6 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท33101  ภาษาไทย 5                                             กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                   เวลา  40  ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการอํานและวินิจสาร  อํานและวนิิจสารในวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปแนวคิด  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินคําวรรณคดีและวรรณกรรม  ด๎านวรรณศิลป์  ด๎านสังคมและทํองบทอาขยานที่มี
คุณคํา  เสนอความคิดจากเรื่องที่อําน  ฟัง  ดู  อยํางมีเหตุผล  เขียนหรือพูดแสดงทรรศนะ  โต๎แย๎งและโน๎มน๎าวใจ  
ตลอดจนเขียนรายงานการค๎นคว๎า  รายงานเชิงวิชาการ  รายงานโครงงาน  และใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับโอกาส
และระดับบุคคล 

 โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  กระบวนการแบบกลุํมรํวมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร๎างองค์ความรู๎  และแบบสืบเสาะสืบค๎น 

 เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร  เพื่อสร๎างความเขา๎ใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  ท าให๎สามารถ
ประกอบธุรกิจ  การงาน  และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู๎  ประสบการณ์จากแหลํงขอ๎มูลสารสนเทศตํางๆ  เพื่อพัฒนาความรู๎  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์  และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  
รักและภูมิใจในความเป็นไทย  รํวมใจกันอนุรักษ์สืบสานมรดกด๎านภาษาสืบไป 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 

 ท 1.1  ม.4-6/1,2,3,4,5,8 

 ท 2.1 ม.4-6/1,5,6,8 

 ท 3.1 ม.4-6/1,2,3,5,6 

 ท 4.1 ม.4-6/1,3,4 

 ท 5.1 ม.4-6/1,2,3,4,6 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ท33102  ภาษาไทย 6                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2                     เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  สังเคราะห์  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินคํา  แสดงความคิดเห็น  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  
จากการอํานวรรณคดี  วรรณกรรม  จากการฟัง  การดู  สื่อ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนกิส์  เขียนสื่อความ  เขียน
เรียงความในโลกอุดมคติ  เขียนบันทึกจากการศึกษาค๎นคว๎า  จากแหลํงเรียนรู๎เพื่อไปพัฒนาตนเอง  เขียนบทร๎อย
กรองประเภทฉันท์  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎าน  เขียนรายงานการค๎นคว๎าภูมิปัญญาทางภาษา  ผลิตงานเขียน
เป็นหนังสือเลํมเล็ก  และทํองบทอาขยาน  บทประพันธ์ที่มีคุณคํา 

 โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุํมรํวมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร๎างองค์ความรู๎  แบบส ารวจสืบค๎น  แบบความเรียง  (Storyline) 

     เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร  เพื่อสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  ท าให๎สามารถ
ประกอบธุรกิจ  การงาน  และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู๎  ประสบการณ์จากแหลํงขอ๎มูลสารสนเทศตํางๆ  เพื่อพัฒนาความรู๎  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์  และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  
รักและภูมิใจในความเป็นไทย  รํวมใจกันอนุรักษ์สืบสานมรดกด๎านภาษาสืบไป 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 

 ท 1.1  ม.4-6/1,2,3,9 

 ท 2.1 ม.4-6/2,4,7 

 ท 3.1 ม.4-6/4,6 

 ท 4.1 ม.4-6/4,5,7 

 ท 5.1 ม.4-6/1,4,5,6 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30201  การอ่าน 1                                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักภาษาไทยเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย  
การเขียนค าในภาษาไทย การยืมค าภาษาตํางประเทศมาใช๎ในภาษาไทย การสร๎างค าในภาษาไทย รวมทั้งการคิด
วิเคราะห์ ชนิดและหน๎าที่ของค าในภาษาไทย กลุํมค าและประโยค เพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักภาษาไทย 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎วิเคราะห์การใช๎ภาษาไทยและใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง อันจะน าไปสูํการอนุรักษ์และพัฒนา
ภาษาไทย 
 โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุํมรํวมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร๎างองค์ความรู๎  แบบส ารวจสืบค๎น  แบบความเรียง  (Storyline) 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู ้
 1. บอกประวัติความเป็นมาของภาษาไทยได๎ 
 2. บอกลักษณะของภาษาไทยได๎ 
 3. อธิบายเรื่องเสียงและตัวอักษรในภาษาไทยได๎ 
 4. เขียนรูปอักษรไทยได๎ถูกต๎อง 
 5. บอกข๎อแตกตํางระหวํางเสียง  และรูปอักษรไทยได๎ 
 6. อธิบายสาเหตุการรับภาษาตํางประเทศมาใช๎ในภาษาไทยได ๎
 7. อธิบายการอํานออกเสียงค าในภาษาตํางประเทศที่น ามาใช๎ในภาษาไทยได ๎
 8. บอกข๎อสังเกตค าภาษาตํางประเทศได๎ 
 9. อธิบายลักษณะของค ามูลได ๎
 10. บอกวิธีการสร๎างค าในภาษาไทยได๎ 
 11. บอกวิธีการสร๎างค าภาษาอื่น  ที่ใช๎ในภาษาไทยได ๎
 12. บอกชนิดและหน๎าที่ของค าในภาษาไทยได๎ 
 13. วิเคราะหค์ าในประโยคได ๎
 14. อธิบายความหมายของกลุํมค าได ๎
 15. ชี้ให๎เห็นความแตกตํางระหวํางค าประสม  กลุํมค า  และประโยคได๎ 
 16. บอกลักษณะของประโยคชนิดตํางๆได๎ 
 17. น าถ๎อยค ามาสร๎างประโยคเพื่อการสื่อสาร ได๎ถูกต๎องและเหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม  
ท 30202  การอ่าน 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพลงพื้นบ๎าน  ปริศนาค าทาย  ภาษิตและส านวน  ต านาน  นิทาน  นิยาย  เรื่องเลํา  โดยให๎ศึกษา
เกี่ยวกับที่มา  เนื้อหา  ค าศัพท์  ส านวน  ความหมาย  และอิทธิพลที่มีตํอการด ารงชีวิต  เพื่อให๎มีความรู๎  ความ
เข๎าใจ  เห็นคุณคํา  และรํวมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท๎องถิ่น 

 โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุํมรํวมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร๎างองค์ความรู๎  แบบส ารวจสืบค๎น  การคิดวิเคราะห์และคิดวิจารณญาณ 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายความของค าวํา วรรณกรรมท๎องถิ่น ได ๎
2. มีความตระหนักและเห็นคณุคําของวรรณกรรมท๎องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นอีสานได๎ 
3. สามารถวิเคราะห์บทบาทและเปรียบเทียบวรรณกรรมท๎องถิ่นที่มีอิทธิพลตํอการด ารงชีวิตของชาว
อีสานได๎ 
4.สามารถน าความรู๎เกี่ยวกับวรรณกรรมท๎องถิ่นอีสานมาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตได๎ 
5.สามารถปฏิบัติตนให๎สอดคล๎องกับคํานิยมและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
6.สามารถวิเคราะห์และประเมินคุณคําของวรรณกรรมท๎องถิ่นอีสานได๎ 
7.สามารถเลํานิทาน ปริศนาค าทาย หรือวรรณกรรมท๎องถิ่นอีสานได๎อยํางน๎อยคนละ 1 เรื่อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม  
ท30203  การเขียน  1                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                             เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ฝึกเขียนในรูปแบบตํางๆ  โดยเน๎นการล าดับความให๎ผู๎อํานได๎รับสารอยํางชัดเจน  เลือกใช๎โวหารให๎
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส  และอาจให๎เขียนบทร๎อยกรองอยํางงํายๆ  แสดงความคิดและความรู๎สึก  เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการเขียนในรูปแบบตํางๆ  สามารถเขียนแสดงความต๎องการความคิดและความรู๎สึกได๎ถูกต๎อ งตา
มารยาทและธรรมเนียมการเขียน 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยคได๎อยํางถูกต๎อง 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถเขียนยํอหน๎าได๎ถูกต๎อง 
3. มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการเขียนยํอความหลายยํอหน๎าและสามารถน าไปใช๎ได๎ 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการเขียนบันทึกและสามารถน าการเขียนไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการเขียนประกาศรูปแบบตํางๆ และสามารถ
ปฏิบัติการเขียนประกาศได๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ ์
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไป ประเภทของจดหมาย และสามารถเขียนจดหมายได๎อยําง
ถูกต๎องตามหลักการเขียน 
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนรายงาน และสามารถเขียนรายงานตามหลักเกณฑ์ได๎อยําง
ถูกต๎อง 
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการเขียนเรียงความ และปฏิบัติการเขียนเรียงความได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
9. มีความรู ๎เข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการยํอความ และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎
10. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของบทร๎อยกรอง และปฏิบัติการแตํงวรรณกรรมร๎อยกรองได๎
ถูกต๎องตามฉันทลักษณ์ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30204  การเขียน  2                       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                                เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
น าข๎อมูลที่ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นทวีวัฒนา  พิพิธภัณฑ์ทวีวัฒนา   บ๎านพิพิธภัณฑ์โรงเรียน

เกษตรทฤษฎีใหมํ  พุทธมณฑล  สวนกล๎วยไม๎ของนายสมิน  บ ารุงพืช   ถนนอุทยานวัดปุรณาวาส   และโรงเรียน
คลองต๎นไทร  เป็นสื่อการสอนเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูล    น ามาเขียนเป็นสารคดีการทํองเที่ยวในท๎องถิ่น และจัดท าสื่อ
ที่เป็นแผํนพับ เพื่อน าไปเผยแพรํในชุมชนและบุคคลทั่วไปอยํางมีคุณภาพ 
             ฝึกใช๎กระบวนการเขียนในรูปแบบตําง ๆ  โดยเน๎นการใช๎ค า  ส านวนโวหาร  ในการเขียนเรยีบเรียง  
ล าดับความให๎ผู๎อํานได๎รับสารอยํางชัดเจน  เลือกใช๎ระดับภาษา  ทํวงท านองการเขียนเหมาะสมกับเนือ้เรื่องและ
โอกาส  เขียนจดหมาย  ยํอความ  บันทึก  เรียงความ  เขียนประกาศ  ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ์  เขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ  และฝึกการแตํงค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  และกาพย์ยานี  
ได๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ ์
 
ผลการเรียนรู ้ รวมทั้งหมด 10      ผลการเรียนรู ้
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการใช๎ถ๎อยค าเพ่ือสื่อความหมายได๎ถูกต๎องและชัดเจน 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจในการใชส๎ านวนโวหารได๎เหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส 
3. มีความรู๎ความเข๎าใจและเขียนยํอความได๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจในการเขยีนเรียงความโดยใช๎โวหารแบบตําง ๆ  
5. มีความรู๎ความเข๎าใจและเขียนจดหมายได๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ 
6. มีความรู๎ความเข๎าใจและเขียนบันทึกตํางๆ  ได๎ 
7. มีความรู๎ความเข๎าใจและเขียนรายงานการค๎นคว๎าได๎ถูกต๎องทั้งรูปแบบและการใช๎ภาษา 
8. มีความรู๎ความเข๎าใจและเขียนประกาศได๎ถูกต๎องตามารูปแบบที่ก าหนด 
9. มีความรู๎ความเข๎าใจลักษณะค าประพันธ์ประเภทร๎อยกรองอยํางงําย ๆ   
10. มีความรู๎ความเข๎าใจและเขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  และกาพยย์านี  ได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30205 การเขียนความเรียงขั้นสูง 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                                เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
                                    ศึกษาความหมายและมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการค๎นคว๎า การใช๎สารสนเทศ แหลํง
และทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกสรรสื่อการอําน การสืบค๎นข๎อมูล การเขียนรายงานเชิงวิชาการตามรูปแบบ
การเขียนโดยใช๎กระบวนการอํานการเขียน เพื่อให๎ผู๎เรียนมนีิสัยรักการอําน รักการเขียน เห็นคุณคําการอําน มุํงมั่น
ในการท างาน ใฝุเรียนใฝุรู๎ และศึกษาค๎นควา๎หาความรู๎ด๎วยตนเอง เขียนเรียงเรียงความคิด ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอทาง
วิชาการ ก าหนดชื่อหัวข๎อรายงานเชิงวิชาการ ก าหนดประเด็นปัญหา เขียนสื่อความให๎ผูอ๎ํานเข๎าใจความเป็นมา
ของชื่อเรื่อง ความนําสนใจของเรื่องที่เขียน คุณคําของการศึกษา เขียนขอ๎มูลสารสนเทศ เขียนการน าเสนอข๎อมูล
ความคิดอยํางเป็นล าดับขั้นตอนและเขียนสรุปความ(Conclusion – Research Question) 
 
   ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  9     ผลการเรียนรู ้
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการน าเสนอข๎อมูลความคิดอยํางเป็นระบบ 
2. เขียนน าเสนอแนวความคิด ความคิดเห็น จากหัวข๎อเรื่องที่คัดเลือก 
3. เสนอหัวข๎อความเรียงตามระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต๎น 
4. เขียนข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัหัวข๎อเรื่องที่ศึกษาและใช๎ภาษาสื่อความหมายชัดเจน 
5. เขียนบทคัดยํอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
6. เขียนการน าเสนอประกอบค าอธิบายด๎วยแผนภาพ ภาพประกอบ และตาราง 
7. เขียนเอกสารอ๎างอิง บรรณานุกรมและภาคผนวก 
8. เขียนการน าเสนอ การอ๎างอิงถ๎อยค าหรือความคิดเห็นด๎วยภาษาที่ถูกต๎องชัดเจน 
9. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบการวิจัยเบ้ืองต๎น 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30206 การเขียนความเรียงขั้นสูง 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                               เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกกระบวนการค๎นคว๎าด๎วยตนเองอยํางอิสระเกี่ยวกับเรื่องที่ผู๎เรียนสนใจจากสาระการเรียนรู๎ที่
ต๎องการค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม การถํายทอด/สื่อความหมาย แนวคิดและข๎อมูลลักษณะเป็นเป็นความเรียงทาง
วิชาการการเขียนโครงรําง การเขียนค าน า เนื้อเรื่อง และสรุปการเขียนเรียบเรียงเชื่อมโยงอยํางเป็นขั้นตอน 
สมเหตุสมผล สละสลวย ใชค๎ าส าหรับการเขียนผลงานจ านวน 4,000 ค าโดยเน๎นกระบวนการศึกษา ค๎นคว๎า ใช๎
ข๎อมูลจากการค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากแหลํงเรยีนรู๎ตํางๆ กระบวนการโต๎แย๎งและสนับสนนุอยํางเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให๎
มีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการศึกษา ค๎นคว๎าที่เหมาะสม มีความคิดสร๎างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์มีวิธีการ
และสั่งสมประสบการณ์ในการค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยสติปัญญาของตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6     ผลการเรียนรู ้

1.  ระบุความเช่ือมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการค๎นคว๎าหาความรู๎ในสาขาวิชาตําง ๆวิธีการ     รับรู๎
เชิงทฤษฎีและการรับรู๎จากสิ่งที่เป็นคุณคําทางวัฒนธรรม 

2.  อธิบายกระบวนการในการศึกษา ค๎นคว๎าหาความรู๎ เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ 
3.  บอกความหมายของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
4.  ระบุองค์ประกอบของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
5.  เขียนโครงรําง จากการศึกษาค๎นคว๎าเรียบเรียงและถํายทอดความคิดได๎อยํางชัดเจน 

เที่ยงตรงและเป็นเชิงวิชาการอยํางแท๎จริง 
6.  เขียนความเรียงขั้นสูงจากการค๎นคว๎าอยํางอิสระ โดยใช๎ค าส าหรับการเขียนผลงาน จ านวน 4,000 ค า 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท30261  ภาษากับวัฒนธรรม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                          เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
            ศึกษาวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา  ความสัมพันธ์ระหวํางวรรณคดีกับศิลปะแขนงตําง ๆ   
การใช๎ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณีโดยทั่วไปและเฉพาะทอ๎งถิ่น  และความส าคัญของภาษาในการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย  เพื่อให๎เข๎าใจและเห็นคุณคําของภาษาของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือรักษาและสืบทอด
วัฒนธรรมไทย 

ผลการเรียน รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู ้

1.มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมไทย 
2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรม 
3.อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาและองค์ประกอบที่ท าให๎เกิดวัฒนธรรมใน การใช๎ภาษา 
4.มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องประเภทของศิลปกรรมไทยได๎ 
5.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษากับศิลปกรรมไทยได๎ 
6.ตระหนักถึงคุณคําของศิลปกรรมไทย 
7.มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของความหมายและประเภทของประเพณี 
8.วิเคราะห์ลักษณะแตกตํางของประเพณีแตํละท๎องถิ่น 
9.อธิบายความส าคัญของภาษาไทยที่มีตํอประเพณีไทยและส านวนไทยที่มาจากประเพณี 
10.มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของคติชาวบ๎าน 
11.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษากับคติชาวบ๎านได๎ 
12.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทยได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30262  ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                                เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

อํานจับใจความ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อําน แสดงความสัมพันธ์เรื่อง 
ที่อํานและน าความรู๎ ความคิด จากการอํานมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู๎ทางอาชีพ น าไป
ประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและนิสัยรักการอําน โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
กระบวนการปฏิบัติจริงเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5     ผลการเรียนรู ้
 

1.  อํานจับใจความส าคัญเรื่องทีอ่ํานได๎ 
2. ตีความ แปลความ เชื่อมโยงความจากเรื่องที่อํานได๎ 
3. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อํานได๎ 
4. เขียนยํอความ วิเคราะห์ความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์จากเรื่องที่อํานได๎ 
5. มีมารยาทและนิสัยรักการอําน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
65 
 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30281       วรรณคดีวิจารณ ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                                  เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิวัฒนาการของการวิจารณ์วรรณคดีและประวัติวรรณคดีวิจารณ์  แนววิจารณ์แบบตําง ๆ  ข๎อมูล

ประกอบการวิจารณ์วรรณคดี  การวิจารณ์วรรณคดีและลการประเมินคุณคําวรรณคดีโดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  
มีความสามารถในการคิด  คดิวิเคราะห์ วิจารณ์อยํางสร๎างสรรค์ 

เพื่อให๎รู๎และเขา๎ใจ เกิดความมุํงมั่นในการท างาน  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  มีมารยาทในการวิเคราะห์ 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู ้
 
 1. มีความรู๎เรื่องวิวัฒนาการของการวิจารณ์วรรณคดีและประวัติวรรณคดีวิจารณ์ 
 2. มีความรู๎เรื่องแนววิจารณ์แบบตําง ๆ   

3. มีความรู๎เรื่องข๎อมูลประกอบการวิจารณ์วรรณคดี   
4. มีความสามารถในการวิจารณ์วรรณคดี 
5. มีมารยาทในการวิจารณ์วรรณคด ี
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท30282  วรรณกรรมปัจจุบนั                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 อํานงานประพันธ์ประเภทชีวประวัติ  บทความ  บทละครพูด  เรื่องสั้น  นวนิยาย  บทร๎อยกรองขนาดสั้น  
พิจารณาการใช๎ค า  ข๎อความ  ส านวนโวหาร  ประเด็นส าคัญของเรื่อง  แยกเนื้อหา 

ที่แสดงอารมณ์  แสดงข๎อเท็จจริง  และความคิดเห็น  เพือ่ให๎เข๎าใจสารของผู๎แตํง  เกิดจินตนาการ  เข๎าใจถึงความ
ไพเราะ  และความงามของวรรณกรรม 

 โดยใช๎กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุํมรํวมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร๎างองค์ความรู๎  แบบส ารวจสืบค๎น 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 9  ผลการเรียนรู ้

1.บอกความหมายของค าวํา วรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์วรรณกรรมปัจจุบันหรือวรรณกรรมรํวมสมัยได๎ 
2.บอกวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยได๎โดยสังเขป 
3.บอกประเภท  และรูปแบบของวรรณกรรมปัจจุบันได ๎
4.เปรียบเทียบลักษณะของวรรณกรรมปัจจบุัน  และวรรณกรรมสมัยกอํนได๎ 
5.บอกแนวการอํานวรรณกรรมเชิงวิจารณ์ได๎ 
6.บอกความเป็นมา  ประเภท  และองค์ประกอบของนวนิยาย  เรื่องสั้น  บทความ  บทละคร  ชีวประวัติ  
และบทร๎อยกรองได๎อยํางถูกต๎อง 
7.เมื่อก าหนดเรื่องให๎อําน  นักเรียนสามารถตีความหมายของค า  ข๎อความ  ส านวนโวหาร  ในเรื่องที่อาํนได๎
ถูกต๎อง 
8.วิเคราะห์วิจารณ์ประเมินคํา  นวนิยาย  เรื่องสั้น  บทละคร  บทร๎อยกรอง  ได๎ตามศักยภาพ 
9.บอกข๎อคดิหรือแนวทางในการด าเนินชีวิต  จากเรื่องที่อํานได๎ 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ค21101 คณิตศาสตร ์1     3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต    จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค21102 คณิตศาสตร ์2  3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 3 3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค22102 คณิตศาสตร ์ 4 3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 5 3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค23102 คณิตศาสตรา์ 6 3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
รายวิชาเพิ่มเติม 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค31102 คณิตศาสตร ์2            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค32102 คณิตศาสตร์ 4            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ค33102 คณิตศาสตร ์6            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
วิชาเพิ่มเติม 
ค31201คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1    3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค31202คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2    3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค32201คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3    3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4   3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5   3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6   3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน   

ค 21101  คณิตศาสตร ์1     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 

   ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 
 จ านวนตรรกยะ  จ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็ม ทศนยิมและเศษสํวน จ านวนตรรกยะและสมบัติ
ของจ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวน
ตรรกยะ และเลขยกก าลังไปใช๎ในการแก๎ปัญหา  
   มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณติ  หน๎าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิต ิภาพที่ได๎จากการมองด๎านหน๎า ด๎านข๎าง 
ด๎านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
          สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การน า
ความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวไปใช๎ในชีวิตจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  4 ตัวชี้วัด 
 
  ค 1.1 ม.1/1 ม.1/2   
    ค 1.3 ม.1/1   
     ค 2.2 ม.1/2    
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 21102  คณิตศาสตร ์2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 
 อัตราส่วน อัตราสํวนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดสํวน การน าความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน สัดสํวนและ
ร๎อยละไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
 การสร้างทางเรขาคณิต  การสร๎างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร๎างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช๎การสร๎าง
พื้นฐานทางเรขาคณิต  ความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง 
 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส๎น สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การน าความรู๎
เกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส๎นไปใช๎ในชีวิตจริง 
 สถิติ  การต้ังค าถามทางสถิต ิ การเก็บรวบรวมข๎อมูล  การน าเสนอข๎อมูล (แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทงํ 
กราฟเส๎น แผนภูมิรูปวงกลม)  การแปลความหมายข๎อมูล การน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง 
            โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 
 
 ค 1.1 ม.1/3   
 ค 1.3 ม.1/2  ม.1/3   
    ค 2.2 ม.1/1  

   ค 3.1 ม.1/1   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 22101  คณิตศาสตร ์3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัสทฤษฎีบทปีทาโกรัสบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสการแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์
โดยใช๎ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ 

จ านวนตรรกยะ เลขยกก าลงัที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การน าความรู๎เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช๎ใน
การแก๎ปัญหา 

จ านวนจริง จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง รากทีส่องและรากที่สามของจ านวนตรรกยะ การน าความรู๎
เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช ๎

พหุนาม  พหุนาม  การบวกการลบการคูณพหุนาม  การหารพหุนามด๎วยเอกนามที่มีผลหาร 
เป็นพหุนาม  

การแยกตัวประกอบพหนุาม  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยใช๎สมบัติการแจกแจง  
ก าลังสองสมบูรณ์  ผลตํางของก าลังสอง 

การสร้างทางเรขาคณิต การน าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง 
            โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 

ค 1.1 ม.2/1  ม.2/2   
ค 1.2 ม.2/1  ม.2/2  
ค 2.2  ม.2/1 ม.2/5   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ค 22102  คณิตศาสตร ์4     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 
สถิติ  การน าเสนอข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต๎น -ใบ อิสโทแกรม คํากลางของ

ข๎อมูล  การแปลความหมายขอผลลัพธ์ และการน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง 
พื้นที่ผิว  การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู๎เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
ปริมาตร  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู๎เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท๎อน  การหมุน  การน าความรู๎เกี่ยวกับการแปลงทาง

เรขาคณิตไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
 เสน้ขนานสมบัติเกี่ยวกับเส๎นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

ความเท่ากันทุกประการความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
             โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 
 ค 2.1 ม.2/1ม.2/2 
 ค 2.2 ม.2/2  ม.2/3  ม. 2/5   
 ค 3.1  ม.2/1   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 23101  คณิตศาสตร ์5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
  

ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 
 การแยกตัวประกอบของพหนุาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวําสอง 

พื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู๎เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย
และทรงกลม ไปใช๎ในการแกป๎ัญหา 
 ปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู๎เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด 
กรวยและทรงกลม ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

ระบบสมการเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรการแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การน าความรู๎
เกี่ยวกับการแกร๎ะบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
 ความคล้ายรูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกันการน าความรู๎เกี่ยวกับความคล๎ายไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
            โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 
 

ค 1.2 ม.3/1  
ค 1.3 ม.3/3   
ค 2.1 ม.3/1  ค 2.1 ม.3/2   
ค 2.2  ม.3/1   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ค 23102  คณิตศาสตร ์6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 
 ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู๎เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช๎ใน 
การแก๎ปัญหา 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การน าความรู๎เกี่ยวกับอสมการเชิงเส๎นตัวแปร
เดียวไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน า
ความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช๎ในการแก๎ปัญหา  

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราสํวนตรีโกณมิติ การน าคําอัตราสํวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา  
45 องศา และ 60 องศา ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

วงกลม  วงกลม คอร์ด และเส๎นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
สถิติ  ข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล แผนภาพกลํอง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช๎ในชีวิต

จริง 
 ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุํม ความนําจะเป็น การน าความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็น 
 ไปใช๎ในชีวิตจริง 
            โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  7 ตัวชี้วัด 
 

ค 1.2 ม.3/2   
ค 1.3 ม.3/1 ม.3/2   
ค 2.2 ม.3/2  ม.3/3   
ค 3.1 ม.3/1   
ค 3.2 ม.3/1   
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม   
ค 21201  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 

       จ านวนตรรกยะ  จ านวนเต็ม เศษสํวน ทศนิยมซ้ า และสมบัติของจ านวนตรรกยะ 
       การประยุกต ์1  การน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวนตรรกยะ และเลขยกก าลัง ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
       การสร้างทางเรขาคณิตและการน าไปใช้ น าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 

 ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู ้

1. เข๎าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ และใช๎สมบัติของจ านวนตรรกยะในการ
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาในชีวิตจริง 

2. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับจ านวนตรรกยะ และสมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
บวกในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 

3. ใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือ เชํน วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร๎างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างนี้ไป
ประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง 

4. ใช๎ความรู๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาใน  
สถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม  

5.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ๎
6. ใช๎วิธีการที่หลากหลายแก๎ปัญหา 
7. ใช๎ความรู ๎ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ  

ได๎อยํางเหมาะสม 
8. ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม 
9. ใช๎ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและ 

การน าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง และชัดเจน   
10.  เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ  ในคณิตศาสตร ์ และน าความรู๎  หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกบัศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค ์
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม   
ค 21202  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 การประยุกต์ 2  การน าความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน สัดสํวน และร๎อยละไปใช๎ในการแกป๎ัญหา 
 การประยุกต์ 3  การน าความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  
และกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส๎นไปใช๎ในชีวิตจริง 
 สถิติและการน าไปใช้  การแปลความหมายข๎อมูล และการน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริง 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด     

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 12  ผลการเรียนรู ้

1. เข๎าใจและประยุกต์ใช๎อัตราสํวน สัดสํวน และร๎อยละ ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์  
และปัญหาในชีวิตจริง 

2. เข๎าใจและใช๎สมบัติของการเทํากันและสมบัติของจ านวน เพื่อวิเคราะห์และแก๎ปญัหาโดยใช๎สมการเชิง
เส๎นตัวแปรเดียว 

3. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกราฟในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาในชีวิตจริง 
4. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส๎นในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาในชีวิตจริง 
5. เข๎าใจและใช๎ความรู๎ทางสถิติในการน าเสนอข๎อมูลและแปลความหมายข๎อมูล รวมทัง้น าสถิติไปใช๎ใน

ชีวิตจริงโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6. ใช๎ความรู๎ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ ได๎

อยํางเหมาะสม  
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ๎
8. ใช๎วิธีการที่หลากหลายแกป๎ัญหา 
9. ใช๎ความรู๎ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ  ได๎

อยํางเหมาะสม 
10. ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม 
11. ใช๎ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 

และการ น าเสนอได๎อยํางถูกต๎อง และชัดเจน   
12. เชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ในคณิตศาสตร ์และน าความรู๎หลักการกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆและ มีความคิดริเริม่สร๎างสรรค ์
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 ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม   
ค 22201  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 สมบัติเลขยกก าลัง  บทนิยามและสมบัติอื่นๆของเลขยกก าลังการคูณและการหาร 
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและการน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ตํางๆการใช๎เลขยก
ก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีคําน๎อยๆหรือมากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์การค านวณเกี่ยวกับจ านวนที่อ ยํู
ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร ์

เศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย บวกการลบการคูณและการหารเศษสํวนของพหุนามที่มีดีกรีไมํเกินหนึ่ง 
 การแยกตัวประกอบของพหนุามดีกรสีอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองโดยใช๎สมบัติการแจก
แจงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูํในรูป  ax2 + bx + c  เมื่อ  a,b,c  เป็นคําคงตัว  และa  0การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสองที่อยูใํนรูปก าลังสองสมบูรณ ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูใํน
รูปผลตํางก าลังสอง 
            โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   

การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 

 ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู ้

1.  คูณและหารจ านวนที่เขียนในรูปเลขยกก าลัง ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช๎บทนิยามและสมบัติ
ของเลขยกก าลังและน าไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ 

2.  ค านวณและใช๎เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีคําน๎อยๆ หรือมากๆ ในรูป 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได๎ 

3. บวก ลบ คูณ และหารเศษสํวนของพหุนามที่พหุนามดีกรีไมํเกินหนึ่งได๎ 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได ๎
 
5.  เข๎าใจ วางแผนแก๎ปญัหาและเลือกใช๎วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

พร๎อมทั้งตรวจสอบความถูกต๎อง 
6. ใช๎รูปภาษาและสญัลักษณท์างคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายสรุปผลน าเสนอข๎อมูลไดอ๎ยําง

ถูกต๎อง 
7.  เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู๎หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง

กับศาสตร์อ่ืนๆ 
8. ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมและมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 22202  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP)      ศึกษาและฝึกทักษะ การใช๎โปรแกรมThe 
Geometer’s Sketchpad(GSP)เรื่อง การสร๎างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร๎างรูปเรขาคณิต การสร๎างสํวนโค๎ง
ของวงกลม มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมที่เสน๎รอบวง  การเคลื่อนไหวจุดและเส๎น  ใช๎โปรแกรม The Geometer ’s 
Sketchpad   ศึกษาเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม  ความเทํากันทุกประการ  การแปลงทางเรขาคณิต     ฝกึการ
แก๎ปัญหาที่หลากหลาย  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
 ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 9  ผลการเรียนรู ้
 
 1.  สร๎างรูปเรขาคณิตโดยใช๎โปรแกรม GSP   
 2.  ส ารวจและคาดการณ์เกี่ยวกับแนวคิดตํางๆในวิชาเรขาคณิต   โดยใช๎โปรแกรม  GSP   
 3.  สร๎างสํวนโค๎งของวงกลม  มุมทีจุ่ดศูนย์กลางของวงกลม และมุมในสํวนโค๎งของวงกลม    
 4.  แก๎โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช๎โปรแกรม GSP   
 5.  สร๎างเครื่องมือก าหนดเอง และการน าไปใช ๎

6.  เข๎าใจ วางแผนแก๎ปญัหาและเลือกใช๎วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
พร๎อมทั้งตรวจสอบความถูกต๎อง 

7. ใช๎รูปภาษาและสญัลักษณท์างคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผลน าเสนอข๎อมูลได๎อยําง
ถูกต๎อง 

8.  เชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆในคณิตศาสตร์และน าความรู๎หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยง
กับศาสตร์อ่ืนๆ 

9. ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสมและ.มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 23201  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 การแยกตัวประกอบของพหนุาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวําสอง 

พื้นที่ผิวการน าความรู๎เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด  กรวย  และทรงกลมไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
             โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
 ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู ้
 

1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวําสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลัง
สองสมบูรณ์ หรือใช๎ทฤษฎีเศษเหลือได ๎

2.  แก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให๎โดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม
ได ๎

3. ท าความเข๎าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก๎ปัญหา และเลือกใช๎วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร๎อมทั้งตรวจสอบความถูกต๎อง 

4. ใช๎รูป ภาษาและสัญลักษณท์างคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได๎อยําง
ถูกต๎องชัดเจน 

5. ใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เนื้อหาตํางๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และ
น าไปใช๎ในชีวิตจริง  

6. ขยายแนวคดิที่มีอยูํเดิม หรือสร๎างแนวคิดใหมํเพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 23202  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 

 
ฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู๎เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน าความรู๎เกี่ยวกับการแก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช๎ในการ

แก๎ปัญหา 
วงกลม  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
 ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู ้
 

1. แก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให๎โดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองได๎ 

2.  แก๎สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช๎สูตร    x = 
a2

ac4bb 2  เมื่อ a  0 ได ๎

3.  แก๎โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได๎ 
4.  ใช๎สมบัติเกีย่วกับวงกลมในการให๎เหตุผลและแก๎ปัญหาที่ก าหนดให๎ได๎ 
5. ท าความเขา๎ใจปัญหา คดิวิเคราะห์ วางแผนแก๎ปัญหา และเลือกใช๎วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึง

ความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร๎อมทั้งตรวจสอบความถูกต๎อง 
6. ใช๎รูป ภาษาและสัญลักษณท์างคณิตศาสตร์ในการสื่อสารสื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได๎อยําง

ถูกต๎องชัดเจน 
7. ใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เนื้อหาตํางๆ หรือศาสตร์อ่ืนๆ และ

น าไปใช๎ในชีวิตจริง 
8. ขยายแนวคดิที่มีอยูํเดิม หรือสร๎างแนวคิดใหมํเพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู๎ 
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  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ค 31101  คณิตศาสตร ์1     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระตํอไปนี ้
 เซต   ความรู๎เบ้ืองต๎นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต  ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และ 
คอมพลีเมนต์ของเซต  

ตรรกศาสตร ์ ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ๎า......แล๎ว.... ก็ตํอเมื่อ)  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคลอ๎งกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตํอไปนี้ 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 
 

ค 1.1 ม.4/1    
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 31102  คณิตศาสตร ์2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระตํอไปนี ้

หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส๎นกรณีที่สิ่งของแตกตํางกัน
ทั้งหมด การจดัหมูํกรณีที่สิ่งของแตกตํางกันทั้งหมด 

ความน่าจะเป็น การทดลองสุํมและเหตุการณ ์ความนําจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคลอ๎งกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  2 ตัวชี้วัด 
 

ค 3.2 ม.4/1   
ค 3.2 ม.4/2   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 32101  คณิตศาสตร ์3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 
 เลขยกก าลัง รากที ่n ของจ านวนจริง  เมื่อ  n  เป็นจ านวนนับที่มากกวํา 1  เลขยกก าลงัที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 

ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส๎น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล)    

ดอกเบี้ยและมลูคา่ของเงิน     ดอกเบี้ย       มูลคําของเงิน      คํารายงวด 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  3 ตัวชี้วัด 
 

ค 1.1  ม . 5/1   
ค 1.2  ม .5/1  

          ค 1.3  ม . 5/1   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 32102  คณิตศาสตร ์4     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
   
 ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปน้ี 

ล าดับและอนกุรม ล าดับเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 

 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 
 

    ค 1.2  ม.5/2   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 33101  คณิตศาสตร ์5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระตํอไปนี ้

สถิต ิ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล คํากลาง( คําเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) คําการกระจาย ( 
พิสัย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน)  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
 

      ค 3.1 ม.6/1    
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ค 33102  คณิตศาสตร ์6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระตํอไปนี ้

สถิต ิ ข้อมูล   ต าแหน่งที่ของข้อมูล การน าเสนอข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมาย
ของคําสถิติ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
 

     ค 3.1 ม.6/1    
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 31201  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 
  
 เซต ความรู๎เบ้ืองต๎นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยเูนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต
 ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น ประพจน์และตัวเชื่อม   ประโยคที่มีตัวบํงปริมาณตัวเดียว การอ๎างเหตุผล 
 จ านวนจริงและพหุนาม จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริงและสมบัติของคําสัมบูรณ์ของจ านวนจริง   
จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม 
สมการและอสมการเศษสํวนของพหุนาม สมการและอสมการคําสัมบูรณข์องพหุนาม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 

1. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเซตในการสือ่สารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบ้ืองต๎น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ๎างเหตุผล 
3. เข๎าใจจ านวนจริงและใช๎สมบัติของจ านวนจริงในการแก๎ปัญหา 
4. แก๎สมการและอสมการพหนุามตัวแปรเดียว ดีกรีไมํเกินสี่ และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
5. แก๎สมการและอสมการเศษสํวนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
6. แก๎สมการและอสมการคําสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช๎ในการแกป๎ัญหา 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 31202  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 
 ฟังก์ชัน การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน  

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชนัลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมสมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
 เรขาคณิตวิเคราะห ์ จุดและเส๎นตรง  วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติทีด่ีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 

 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 

1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน  
2. ใช๎สมบัติของฟังก์ชันในการแก๎ปัญหา 
3. เข๎าใจและใช๎ความรูเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก๎ปัญหา 
4. เข๎าใจความหมาย หาผลลพัธ์ของการบวกเมทริกซ ์การคูณเมทริกซ์กบัจ านวนจริง การคูณระหวํางเมท

ริกซ์และการหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ nn เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไมํเกินสาม 
5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 22 
6. แก๎ระบบสมการเชิงเส๎นโดยใช๎เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 32201  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
  
 

ฟังก์ชันตรีโกณมิต ิฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลกัษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎของ
โคไซน์และกฎของไซน์ 

จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ๎อนและสมบัตขิองจ านวนเชิงซ๎อน จ านวนเชิงซ๎อนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของ
จ านวนเชิงซ๎อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกวํา 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์นิเสธของเวกเตอร์  การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์
ด๎วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์  
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  8 ตัวชี้วัด 
 

1. เข๎าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
2. แก๎สมการตรีโกณมิติและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา  
3. ใช๎กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก๎ปัญหา 
4. เข๎าใจจ านวนเชิงซ๎อน และใช๎สมบัติของจ านวนเชิงซ๎อนในการแก๎ปัญหา 
5. หารากที่ n ของจ านวนเชิงซ๎อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกวํา 1  
6. แก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมํเกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช๎ในการ

แก๎ปัญหา 
7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด๎วยสเกลาร์ หาผลคณูเชิงสเกลาร์ และผล

คูณเชิงเวกเตอร์ 
8. น าความรู๎เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช๎ในการแก๎ปัญหา4. แก๎สมการตรีโกณมิติและน าไปใช๎ในการ

แก๎ปัญหา 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 32202  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 
 เมทริกซ์  เมทริกซ์และเมทรกิซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทรกิซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณ
ระหวํางเมทริกซ ์ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน การแกร๎ะบบสมการเชิงเส๎นโดยใช๎เมทริกซ ์

หลักการนับเบื้องต้น  การบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส๎น การเรียง
สับเปลี่ยนเชิงวงกลม  กรณีที่สิ่งของแตกตํางกันทั้งหมด การจัดหมูํกรณทีี่สิ่งของแตกตํางกันทั้งหมด  ทฤษฎีบททวิ
นาม 

ความน่าจะเป็น  การทดลองสุํมและเหตุการณ ์ ความนําจะเป็นของเหตุการณ์ 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิ จารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 

 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 

1. เข๎าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กบัจ านวนจริง การคูณระหวํางเมท
ริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลีย่น หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์  n x n  เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไมํเกินสาม  

2. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 X 2  
3. แก๎ระบบสมการเชิงเส๎นโดยใช๎เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
4. เข๎าใจและใช๎หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูํในการแก๎ปญัหา 
5. หาความนําจะเป็นและน าความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นไปใช ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 33201  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 

 
 สถิติ  ข๎อมูล  ต าแหนํงที่ของข๎อมูล  คํากลาง  (ฐานนิยม  มัธยฐาน  คําเฉลี่ยเลขคณิต )   คําการกระจาย 
(พิสัย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน)  การน าเสนอข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การแปล
ความหมายของคําสถิติ 

หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยน( การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส๎น  การ
เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม  )กรณีที่สิ่งของแตกตํางกันทั้งหมด  การจัดหมูํกรณีที่สิ่งของแตกตํางกันทั้งหมด  ทฤษฎี
บททวินาม  
 ความน่าจะเป็น  การทดลองสุํมและเหตุการณ์  ความนําจะเป็นของเหตุการณ์ 
 การแจกแจงความน่าจะเปน็เบื้องตน้  การแจกแจงเอกรปู  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปกต ิ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 

 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  4 ตัวชี้วัด 
 

1.เข๎าใจและใชค๎วามรู๎ทางสถิติในการน าเสยอข๎อมูลและแปลความหมายของคําสถิติเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

2. เข๎าในและใช๎หลักการบวก และการคูณการเรียนสับเปลี่ยน และการจดัหมูํในการแกป๎ัญหา 
3. หาความนําจะเป็นและน าความรู๎เกี่ยวกับความนําจะเป็นไปใช ๎
4. หาความนําจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุํมที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และ

การแจกแจงปกติและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ค 32202  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2             เวลา  60  ชั่วโมง    จ านวน   1.5 หน่วยกิต 
 
 ล าดับและอนกุรม    ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต  ลิมิตของล าดับ
อนันต์  อนุกรมจ ากัดและอนกุรมอนันต์  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวกอนุกรมอนันต์  การน า
ความรู๎เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช๎ในการแก๎ปัญหามูลคําของเงินและคํารายงวด 

แคลคูลัสเบื้องต้น  ลมิิตของฟังก์ชัน ความตํอเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช๎สูตร    อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท  อนุพันธ์อันดับสูง   การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ปริพันธ์ไมํจ ากัดเขต  ปริพันธ์จ ากัดเขต พื้นที่ที่ปิดล๎อมด๎วยเส๎นโค๎ง  

โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคํานิยมที่เหมาะสม  และท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข   
การวัดและประเมินผล  ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและทักษะที่ต๎องการวัด 
 
    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด 
 

1.   ระบุได๎วําล าดับที่ก าหนดให๎เป็นล าดับลูํเข๎าหรือลูํออก 
2.   หาผลบวก n  พจนแ์รกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3.   หาผลบวกอนุกรมอนันต ์
4.   เข๎าใจและน าความรู๎เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช ๎
5. ตรวจสอบความตํอเน่ืองของฟังก์ชันที่ก าหนดให๎ 
6.หาอนุพันธ์ของอนุพันธ์ฟังก์ชันที่ก าหนดให๎และน าไปใชแ๎ก๎ปัญหา 
7. หาอนุพันธ์อนัดับสูง และน าไปประยุกต์ ใช๎แก๎ปัญหา 
8. หาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ก าหนดให๎และน าไปใช๎แก๎ปัญหา 
9. หาปริพันธ์ไมํจ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันที่ก าหนดให๎ และน าไปใช๎แก๎ปัญหา 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
95 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1    3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ว21102  วิทยาศาสตร์ 2   3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว21104 วิทยาการค านวณ 1          1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3             3  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4             3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว22104 วิทยาการค านวณ 2         1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6             3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ว23104 วิทยาการค านวณ 3          1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ว20201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1  2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20202  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์2  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20203  เริ่มต๎นกับโครงงานวิทยาศาสตร ์  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20204  โครงงานวิทยาศาสตร์             2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20205  นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต๎น             2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20206  อิเลก็ทรอนิกส์เบื้องต๎น               2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว20207  วิทยาศาสตร์การอาหาร              2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง            
ว20208 วิทยาศาสตร์สุขภาพ                   2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง          
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ว32101 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน 20 ชั่วโมง   
ว33101 วิทยาการค านวณ 1            1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ว31102วิทยาศาสตรภ์ายภาพ(เคมี) 2 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง   
ว31103 วิทยาศาสตรก์ายภาพ(ฟิสิกส์) 2 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว32102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ว33102 วิทยาการค านวณ 2            1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ว31104 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 2 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง   
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ว33103 วิทยาการค านวณ 3              1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   

วิชาเพิ่มเติม 

ว30201 ฟิสิกส์ 1       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30202 ฟิสิกส์ 2       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30203 ฟิสิกส์ 3       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30204 ฟิสิกส์ 4       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30205 ฟิสิกส์ 5       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30206 ฟิสิกส์ 6       4  ชั่วโมง / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต จ านวน  80 ชั่วโมง 
ว30221 เคมี 1               3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30222 เคมี 2                  3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30223 เคมี 3                  3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30224 เคมี 4                     3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30225 เคมี 5                 3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30226 เคมี 6                 3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30241 ชีววิทยา 1                  3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30242 ชีววิทยา 2                  3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30243 ชีววิทยา 3                  3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30244 ชีววิทยา 4         3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30245 ชีววิทยา 5         3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
ว30246 ชีววิทยา 6                  3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5 หนํวยกิต จ านวน  60 ชั่วโมง   
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 วิชาเพิ่มเติม 
ว30281    วิทยาศาสตร์กายภาพ 1           2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง                     
ว30282    วิทยาศาสตร์กายภาพ 2           2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30283    เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร1์  2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง                
ว30284    เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร2์  2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30285    โครงงานวิทยาศาสตร์ 1           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30286    โครงงานวิทยาศาสตร์ 2           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30287    สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30288    พฤกษศาสตร์ท๎องถิ่น               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40 ชั่วโมง 
ว30289    วิทยาศาสตร์การกีฬา               1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
ว30290    ธรณีวิทยา                                    1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
ว30291   เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสุริยะ1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
ว30292   ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต๎น             1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความแตกตํางของลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์  เปรียบเทียบสํวนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  หน๎าที่ของสํวนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
กระบวนการสารผํานเซลล์โดยการแพรํและออสโมซิส  ปัจจัยที่จ าเป็นตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช  ผลที่ได๎
จากการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช  ความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืชตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม  กลุํมเซลล์ที่เกี่ยวข๎องกับการล าเลียงน้ า  ล าเลียงอาหารของพืช  โครงสร๎างของดอก  กระบวนการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศของพืช  การตอบสนองของพืชตํอแสง  น้ าและการสัมผัส   หลักการและ
ผลของการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธ์ุ  ปรับปรุงพันธุ์  เพิ่มผลผลิต  ของพืชและสามารถน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  จ าแนกสารโดยใช๎เนื้อสาร  ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์  สมบัติของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร    
สมบัติความเป็นกรด-เบส  ของสารละลาย  ตรวจสอบคํา  pH  ของสารละลาย  วิธีเตรียมสารละลายที่มีความ
เข๎มข๎นเป็นร๎อยละ  ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร  และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ให๎เกิดความปลอดภัยตํอตนเองและสิ่งแวดล๎อม 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  
บันทึก  จัดกลุํมข๎อมูล  และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 

 
ว 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 , ม.1/11  
 ม.1/12 , ม.1/13 
ว 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ว 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  
ว 8.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว 21102  วิทยาศาสตร์ 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง  การกระจัด  อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ  การถํายโอนความร๎อน  การดูดกลืน  การคายความร๎อน  โดยการแผํรังสี  
สมดุลความร๎อน  ผลของความร๎อนตํอการขยายตัวของสาร  ความสัมพันธ์ระหวํางอุณหภูมิ  ความช้ืนและความกด
อากาศที่มีผลตํอปรากฏการณ์ทางลมฟูาอากาศ  การเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟูาอากาศที่มีผลตํอมนุษย์  แปล
ความหมายข๎อมูลจากการพยากรณ์อากาศ  ผลของลมฟูาอากาศตํอการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  
ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  รูโหวํโอโซนและฝนกรด  
ผลของภาวะโลกร๎อน  ที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  
บันทึก  จัดกลุํมข๎อมูล  และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 

 
ว 4.1 ม.1/1 , ม.1/2  
ว 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ว 6.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 
ว 8.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม. 1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว22101  วิทยาศาสตร์ 3                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 

 
                ศึกษาวิเคราะห์โครงสร๎างและการท างานของระบบตําง ๆ ของมนุษย ์และสัตว ์ความสัมพันธ์ของระบบ
ตําง ๆ  พฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตว์ที่ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าภายนอกและภายใน  การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธ์ุ  และเพิ่มผลผลิตของสัตว์  อาหาร  ความส าคัญของอาหาร  สารเสพติด  แนวทางใน
การปูองกันตนเองจากสารเสพติด  ธาตุและสารประกอบ   การแยกสาร  การเปลี่ยนแปลงของสารปฏิกิริยาเคมี  
ผลของสารเคม ี ปฏิกิริยาเคมีตํอสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล๎อม 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  
บันทึก  จัดกลุมํข๎อมูล  และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 

 
ว 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 ,  ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 ,  
ว 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 ,  
ว 3.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , 
ว 8.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 4                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
 

               ศกึษาวิเคราะห์การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกัน  แรงลัพธ์ที่กระท าตํอวัตถุที่หยุด
นิ่ง  หรือวัตถุเคลื่อนที่ด๎วยความเร็วคงตัว  การสะท๎อนของแสง  การหักเหของแสง  ความสวํางและการมองเห็น  
ดิน  หิน  แร ํ การเกิดปิโตรเลียม  แหลํงน้ า  การใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์แหลํงน้ า  กระบวนการส าคัญที่ท า
ให๎ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  โครงสร๎างและองค์ประกอบของโลก 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค๎นข๎อมูล  
บันทึก  จัดกลุมํข๎อมูล  และการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 

 
ว 4.1 ม.2/1 , ม.2/2  
ว 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  
ว 6.1 ม.2/1 , ม.2/2  , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10  
ว 8.1 ม.2/1 , ม.2/2  , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว23101  วิทยาศาสตร์ 5                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
  ศึกษาวิเคราะห์และอธิบาย    ลักษณะของโครโมโซมที่มีหนํวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส    
ความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ   และกระบวนการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ความผิดปกติและ
โรคทางพันธุกรรม    ความหลากหลายทางชีวภาพ   ผลของเทคโนโลยีชีวภาพตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อม      ระบบนิเวศในท๎องถิ่นและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ    สภาพปัญหา
สิ่งแวดล๎อมทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นและแนวทางในการแก๎ไขปัญหา   การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน      ความเรํงและผลของแรงลัพธ์ที่ท าตํอวัตถุ  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวํางวัตถุ    แรง
พยุงของของเหลวที่กระท าตํอวัตถุ    ความแตกตํางระหวํางแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์  โมเมนต์
ของแรง  
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎    การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค๎น
ข๎อมูล  บันทึกจัดกลุํมข๎อมูล  และการอภิปราย    เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎    มีความสามารถในการตัดสินใจ    เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 

 
ว 1.2 ม.3/1 , ม.3/2  , ม.3/3 , ม.3/4  , ม.3/5 ,  ม.3/6  ,  
ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2  , ม.3/3 , ม.3/4 ,  
ว 2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5,  ม.3/6 ,  
ว 4.1 ม.3/1, ม.3/2,  ม.3/3 ,  
ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ,  
ว 8.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 
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ค าอภิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                               เวลา 60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์  อธิบาย  และค านวณ   งาน  พลังงานจลน์  พลังงานศักย์โน๎มถํวง  กฎการอนุรักษ์

พลังงาน และความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณเหลํานี้   ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์ กระแสไฟฟูา ความ
ต๎านทาน  พลังงานไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูา  การตํอวงจรไฟฟูาในบ๎านอยํางถูกต๎องปลอดภัยและประหยัด  
ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎นและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์      ความสัมพันธ์ระหวํางดวง
อาทิตย์ โลก  ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นตํอสิ่ งแวดล๎อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก   
องค์ประกอบของเอกภพ  กาแล็กซี  และระบบสุริยะ  ต าแหนํงของกลุํมดาว และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช๎ส ารวจอวกาศ  วัตถุท๎องฟูา  สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตร และการสื่อสาร     
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎    การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค๎น
ข๎อมูล  บันทึกจัดกลุํมข๎อมูล  และการอภิปราย    เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎    มีความสามารถในการตัดสินใจ    เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 

 
ว 5.1 ม.3/1, ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 ,  
ว 7.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ,  
ว 7.2 ม.3/1,  
ว 8.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                            เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
              ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด๎านการเกษตรและ 
อาหาร และสรา๎งชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)   
                1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
               2. ระบุปัญหาหรอืความต๎องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ 
ปัญหา  
               3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ 
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อืน่เข๎าใจ วางแผนและด าเนินการแก๎ปัญหา  
               4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น พร๎อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และ น 
าเสนอผลการแก๎ปัญหา 
                5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก๎ปัญหาได ๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                            เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
              ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด๎านการเกษตรและ 
อาหาร และสรา๎งชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)   
                1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
               2. ระบุปัญหาหรอืความต๎องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ 
ปัญหา  
               3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ 
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อืน่เข๎าใจ วางแผนและด าเนินการแก๎ปัญหา  
               4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น พรอ๎มทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และ น 
าเสนอผลการแก๎ปัญหา 
                5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก๎ปัญหาได ๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                            เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
              ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด๎านการเกษตรและ 
อาหาร และสรา๎งชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)   
                1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
               2. ระบุปัญหาหรอืความต๎องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ 
ปัญหา  
               3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ 
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อืน่เข๎าใจ วางแผนและด าเนินการแก๎ปัญหา  
               4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น พร๎อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และ น 
าเสนอผลการแก๎ปัญหา 
                5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก๎ปัญหาได ๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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     ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21104  วิทยาการค านวณ 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3                                          เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 

               ศกึษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลกัษณะที่จ าเป็นตํอการแก๎ปัญหา ขั้นตอนการแก๎ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย ที่มีการใช๎งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข๎อมูล 
การสร๎างทางเลือกและประเมินผล เพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช๎ในการจัดการข๎อมูล 
แนวทางการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข๎อตกลงและข๎อก าหนดการใช๎สื่อและแหลํงข๎อมลู น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก๎ปัญหา ไป
ประยุกต์ใช๎ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข๎อมูลและสร๎างทางเลือก ในการตัดสินใจ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย เกิดประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ 
และไมํสร๎างความเสียหายให๎แกํผู๎อื่น  

 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 

     ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 
          1. ออกแบบอัลกอรทิึมที่ใชแ๎นวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  
          2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยาํงงําย เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร ์ 
          3. รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช๎
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
          4. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ใช๎สื่อและแหลํงข๎อมลูตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21104  วิทยาการค านวณ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3                                          เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
               ศกึษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นตํอการแก๎ปัญหา ขั้นตอนการแก๎ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย ที่มีการใช๎งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข๎อมูล 
การสร๎างทางเลือกและประเมินผล เพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช๎ในการจัดการข๎อมูล 
แนวทางการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข๎อตกลงและข๎อก าหนดการใช๎สื่อและแหลํงข๎อมลู น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก๎ปัญหา ไป
ประยุกต์ใช๎ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก๎ปัญหาในชีวติจริง รวบรวมข๎อมูลและสร๎างทางเลือก ในการตัดสินใจ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย เกิดประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ 
และไมํสร๎างความเสียหายให๎แกํผู๎อื่น  
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
 
     ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 
           1. ออกแบบอัลกอริทึมทีใ่ช๎แนวคดิเชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  
          2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยาํงงําย เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร ์ 
          3. รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช๎
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
          4. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ใช๎สื่อและแหลํงข๎อมลูตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง  
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     ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
 ว21104  วิทยาการค านวณ 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3                                          เวลา 20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
               ศกึษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลกัษณะที่จ าเป็นตํอการแก๎ปัญหา ขั้นตอนการแก๎ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย ที่มีการใช๎งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข๎อมูล 
การสร๎างทางเลือกและประเมินผล เพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช๎ในการจัดการข๎อมูล 
แนวทางการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข๎อตกลงและข๎อก าหนดการใช๎สื่อและแหลํงข๎อมลู น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก๎ปัญหา ไป
ประยุกต์ใช๎ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก๎ปัญหาในชีวติจริง รวบรวมข๎อมูลและสร๎างทางเลือก ในการตัดสินใจ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย เกิดประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ 
และไมํสร๎างความเสียหายให๎แกํผู๎อื่น  
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
     ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) 
           1. ออกแบบอัลกอริทึมทีใ่ช๎แนวคดิเชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  
          2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยาํงงําย เพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร ์ 
          3. รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช๎
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
          4. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยาํงปลอดภัย ใช๎สื่อและแหลํงข๎อมลูตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20201  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                            เวลา  40   ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต    
 

ศึกษา  ทดลอง เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  การใช๎อุปกรณ์วิทยาศาสตร์   และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ได๎แกํ  การสังเกต  การจ าแนกประเภท   การวัด   การหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา   การสื่อความหมายข๎อมูล    การลงความคิดเห็น    การพยากรณ์    วิเคราะห์ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานจากการเลํนเกมส์  หรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  และพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบดัดแปลง และ/หรือ คิดประดิษฐ์ชิ้นงาน  โดยใช๎ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   การสืบเสาะหาความรู๎   เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎   มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุชื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสามารถใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง 
2. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการสังเกต ได๎อยํางถูกต๎อง        
3. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านความสามารถในการจัดจ าแนกได๎อยํางถูกต๎อง 
4. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านความสามารถในการใช๎เครือ่งมือวัด ได๎อยําง

ถูกต๎อง 
5. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการระบุความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปส 

และ สเปสกับเวลาได๎อยํางถูกต๎อง 
6. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการน าข๎อมูลมาจัดกระท าเพ่ือให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎

อยํางถูกต๎อง 
7. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการอธิบายข๎อมูลได๎อยํางถูกต๎อง 
8. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ลํวงหน๎าได๎อยํางถูกต๎อง 
9. น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมาใช๎ออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานได๎อยําง

สร๎างสรรค ์
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม   
ว20202  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                              เวลา  40   ชั่วโมง      1.0  หน่วยกิต    

 
ศึกษา  ทดลอง เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม  ได๎แกํ   การช้ีบํงและบอกชนิดของ

ตัวแปร    การตั้งสมมติฐาน    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   การออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลอง    
การตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป      วิเคราะห์สภาพปัญหา  และภมูิปัญญาท๎องถิ่น    น ามาเขียนเค๎าโครง
โครงงานวิทยาศาสตร์    โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   การสบืเสาะหาความรู๎     เพ่ือให๎
เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎   มีความสามารถในการตัดสินใจ   เห็นคุณคํา
ของการน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 
1.ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการระบุและควบคุมตัวแปรได๎อยํางถูกต๎อง   
2. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการต้ังสมมติฐานได๎อยํางถูกต๎อง   
3. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการก าหนดความหมายและขอบเขตของค า 

หรือตัวแปรตํางๆ ให๎เข๎าใจตรงกัน 
4. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบหรือ

ทดสอบสมมุตฐิานที่ตั้งไว๎ 
5. ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎านการจัดกระท าข๎อมูล และการลงข๎อสรุป 
6. เขียนโครงการเพ่ือขอเสนอท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชา  เพิ่มเติม    

ว20203  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                     เวลา  40  ชัว่โมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์การท างานของนักวิทยาศาสตร์    ปัญหา หรือ สถานการณ์ ที่สังเกตพบในชีวิตประจ าวัน  

ตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ ทีส่ังเกตพบ  ออกแบบการทดลอง  เพื่อตรวจสอบ  สมมตฐิาน ก าหนด
ตัวแปร  ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  เลือกใช๎อุปกรณ์และวิธีการทดลอง อยํางเหมาะสม   บันทึกข๎อมูล  จัด
กระท าข๎อมูล  น าเสนอข๎อมูล  วิเคราะห์  และสรุปผลการทดลอง ได๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์  มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในการออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ ในการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบค๎นข๎อมลู  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การ
ท านาย  และการทดลองเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  
โดยการวัดและประเมินผลด๎วยแบบทดสอบ  แบบประเมนิจากสภาพจริง  แบบประเมนิทักษะกระบวนการ  แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  แบบประเมินด๎านเจตคติในการท างานกลุํม  แบบประเมิน
ความสามารถในการแก๎ปัญหา  แบบทดสอบความคิดสร๎างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 
1.  สืบค๎น  อธิบาย  และอภิปราย ถึงการท างานของนักวิทยาศาสตร์                 
2.  สืบค๎น  อธิบาย  และอภิปราย ถึงปัญหา  หรือ  สถานการณ์ ที่สังเกตพบในชีวิตประจ าวัน  
3. อธิบาย และอภิปรายการตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ ที่สังเกตพบได๎ อยํางเหมาะสม 
4.  ออกแบบการทดลอง  เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร  ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

เลือกใช๎อุปกรณ์และวิธีการทดลอง อยํางเหมาะสม 
5.  บันทึกข๎อมูล  จัดกระท าข๎อมูล และน าเสนอข๎อมูลที่เหมาะสม  สอดคล๎องกับจุดประสงค์ 
6.  วิเคราะห์  และสรุปผลการทดลอง ได๎สอดคล๎องกับจุดประสงค ์
7.  มีความคดิริเริ่มสร๎างสรรค์ในการออกแบบการทดลอง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ ในการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น

ขณะท าการทดลอง 
8.  มีเจตคติ  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่ดี ตํอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20204      โครงงานวิทยาศาสตร ์     กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                        เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย  ประเภท  ขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์   คิดหัวเรื่อง  เลือกเรื่องที่
จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์   ท าการทดลองเบื้องต๎นดูความเป็นไปได๎  จัดท าเค๎าโครงของเรื่องที่เลือกท า  ลงมือ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อยํางน๎อย 1 เรื่อง  โดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการรวบรวมข๎อมูลหลาย ๆ ครั้ง  
น าเสนอข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และพัฒนาชิ้นงานให๎เหมาะสม  
วิเคราะห์ผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  ท ารายงานผลการทดลอง  และน าเสนอโครงงาน  ด๎วยปากเปลํา 
อยํางถูกต๎อง  และมั่นใจ  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  
การเปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย  และการทดลองเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  โดยการวัดและประเมินผลด๎วยแบบทดสอบ  แบบประเมินจาก
สภาพจริง  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  แบบ
ประเมินด๎านเจตคติในการท างานกลุํม  แบบประเมินความสามารถในการแก๎ปัญหา  แบบทดสอบความคิด
สร๎างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 
1.  สืบค๎นข๎อมลู  อธิบาย  และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.  ศึกษา  และอธิบายขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และคิดหัวเรือ่งโครงงาน 
3.  สืบค๎นข๎อมลู เกี่ยวกับเรื่องที่เลือกท าโครงงานท าการทดลองเบื้องต๎นดูความเป็นไปได๎  และจัดท าเค๎า

โครงของเรื่อง 
4.  ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อยํางน๎อย 1 เรื่อง โดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการรวบรวมข๎อมูล

หลาย ๆ ครั้ง  น าเสนอข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  แก๎ปญัหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และพัฒนาช้ินงาน
ให๎เหมาะสม 

5.  วิเคราะห์ผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  และท ารายงานผลการทดลอง 
6.  น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  ด๎วยปากเปลํา อยํางถูกต๎อง  และมั่นใจ 
7.  มีเจตคติ  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่ดี  ตํอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล๎อม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20205 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                         เวลา  40  ชั่วโมง  1.0    หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์     ความหมายนาโนเทคโนโลยี     นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติและที่มนุษย์ประดิษฐข์ึ้น    
องค์ประกอบหลักของธาตุคาร์บอน    กระบวนการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนาดนาโน     สมบัติเชิงแสงของสารที่มี
อนุภาคขนาดระดับนาโน    ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยี    ด๎านการแพทย์    อิเล็กทรอนิกส์    วสัดุ     
เครื่องส าอาง    พลังงาน     สิ่งแวดล๎อม      การเกษตรและอาหาร      พัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี      
แนวโน๎มธุรกิจนาโนเทคโนโลยี      ข๎อดี   ข๎อเสียของนาโนเทคโนโลยี    ความส าคัญของนาโนเทคโนโลยีที่มี
บทบาทในชีวิตประจ าวันและในการพัฒนาประเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎   สืบค๎นข๎อมูล   ส ารวจตรวจสอบ    
สังเกต   ทดลอง   อธิบายและอภิปราย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด    ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎    มคีวามสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน    มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม   คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทัง้หมด  9  ผลการเรียนรู ้

 
1.  สืบค๎นข๎อมลู  และอธิบายความหมาย นาโนเทคโนโลยี  นาโนเมตร สิ่งที่มีใน ธรรมชาติ  สิ่งที่มนุษย์

ประดิษฐ์ขึ้นขนาดระดับนาโนเมตร 
2.  ส ารวจตรวจสอบ  และอธิบายเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ 
3.  สืบค๎นข๎อมลูและอธิบายองค์ประกอบหลักของธาตุคาร์บอนที่เป็นสารประกอบในสิ่งมีชีวิต 
4.  ทดลอง  อภิปราย และอธิบายกระบวน การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนาดนาโน 
5.  ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติเชิงแสงของสารที่มีอนุภาคขนาดนาโน 
6.  สืบค๎น   อธิบายและน าเสนอการใช๎ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีด๎านการแพทย์ อเิล็กทรอนิกส ์วัสดุ 

เครื่องส าอางพลังงาน สิ่งแวดล๎อม   การเกษตรและอาหาร 
7.  สืบค๎น  ลงข๎อสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี 
8.  ศึกษา  อภปิราย  แนวโนม๎ธุรกิจนาโนเทคโนโลย ี
9.  สืบค๎น   อภิปราย  และแสดงบทบาท สมมติถึงข๎อดี  ขอ๎เสียของนาโน เทคโนโลยี  ความส าคัญของ   

นาโนเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญใน  ชีวิตประจ าวันและในการพัฒนาประเทศ 
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                                                    ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20206 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                      เวลา  40  ชั่วโมง        1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์     ความหมายของกระแสไฟฟูา  ประเภทของไฟฟูาและแหลํงก าเนิด  สมบัติการน า
ไฟฟูาของสาร การเพ่ิมสมบัติการน าไฟฟูาของสารกึ่งตัวน าบริสุทธิ์  เครื่องใช๎ไฟฟูา  เครื่องใช๎ประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์สัญญาณอิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์พื้นฐานในวงจรไฟฟูา  ลักษณะ สัญลกัษณ์ และสมบัติของ ตัว
ต๎านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ไอซี  วิธีตํอเข๎ากับวงจรไฟฟูา สัญลักษณแ์ทนอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
ชนิดตํางๆ แผนภาพวงจรที่ใช๎แสดงการตํอวงจรอิเล็กทรอนิกส์  บัดกรีเพือ่เช่ือตํอวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือชุดคดิมาประกอบบนแผํนปริ๊นท ์
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎   สืบค๎นข๎อมูล   ส ารวจตรวจสอบ    
สังเกต   ทดลอง   อธิบายและอภิปราย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด    ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎    มคีวามสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน    มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม   คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมายของกระแสไฟฟูา  อนุภาคที่เกี่ยวข๎องกับการน าไฟฟูาของสาร และ  บอกประเภท
ของไฟฟูาและวิธีการที่ท าให๎เกิดไฟฟูาแตํละประเภท 

2.  จ าแนกประเภทของสารตามสมบัติการน าไฟฟูาและยกตัวอยําง 
3.  อธิบายสมบัติการน าไฟฟูาของสารกึ่งตัวน าและวิธีการเพ่ิมสมบัติในการน าไฟฟูาของสารกึ่งตัวน า

บริสุทธิ์ 
4.  อธิบายความหมายของเครื่องใช๎ไฟฟูาและเครื่องใช๎ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
5.  อธิบายความหมายของอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบุเครื่องใช๎ประเภทอิเล็กทรอนิกส์  ระบุชนิดของ

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์พ้ืนฐานในวงจรไฟฟูา 
6.  อธิบายลักษณะ สัญลักษณ์ และสมบัตขิอง ตัวต๎านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ไอซี 

รวมทั้งวิธีตํอเข๎ากับวงจรไฟฟูา  
7.  อธิบาย เกีย่วกับสัญลักษณ์ที่ใช๎แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดตํางๆ และแผนภาพวงจรที่ใช๎แสดง

การตํอวงจรอิเล็กทรอนิกส ์  
8.  บัดกรีเพื่อเชื่อมตํอวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ต๎องการ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปูองกัน

อันตรายจากการบัดกรี 
9.  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกชุดอิเล็กทรอนิกส์หรือชุดคิทมาประกอบบนแผํนปริ๊นท์ตามที่

ต๎องการ  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20207  วิทยาศาสตร์การอาหาร                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1- 3   เวลา 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทของสารอาหาร องค์ประกอบทางเคมีในสารอาหาร สารปนเปื้อนอาหาร สารบอ

แรกซ์  ผงชูรส การตรวจสอบสารอาหาร สารปนเปื้อน โทษของสารปนเปื้อน การค านวณหาปริมาณพลังงานใน
สารอาหาร และ  การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู๎  การ
ส ารวจตรวจสอบ  สังเกต คิดวิเคราะห์  อภิปราย  ใช๎เทคโนโลยีสืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์   สรุปผล 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี การ
เลือกรับข๎อมูลอยํางมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม  ในการใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม   

 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู ้
 
1.  สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับ สารอาหาร สารปนเป้ือนอาหาร 
2.  ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี ในสารอาหาร 
3.  อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ  สารปนเปื้อน สารบอแรกซ์  ผงชูรส  
4.  ทดลอง ตรวจสอบ สารปนเปื้อนในอาหาร 
5. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ โทษของสารปนเป้ือน 
6. อธิบายปริมาณพลังงานในสารอาหาร ประเภทตํางๆ 
7.  สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและสรุป เกี่ยวกับปริมาณพลังงานในสารอาหารประเภทตํางๆ 
8. อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อเลือกอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว20208  วิทยาศาสตร์สุขภาพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3            เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการสํงเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต ตั้งแตํสาเหตุของการเกิดโรควิธีปูองกันและก าจัด

เชื้อโรคของรํางกาย การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรคพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ประโยชน์และข๎อควร
ระวังในการใช๎ยาสมุนไพร การใช๎ยาสามัญประจ าบ๎านและยาอื่นๆ วัตถุอาหารและองค์ประกอบความส าคัญหน๎าที่
และประโยชน์ของวัตถุอาหารหลักการบริโภคอาหารและหลักการค านวณปริมาณของวัตถุอาหารที่รํางกายควร
ได๎รับอาหารส าหรับผู๎ปุวย สารพิษในอาหารและความรู๎ทางด๎านการแพทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข๎องกับโภชนาการการ
ออกก าลังกายรูปแบบตํางๆการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน ความก๎าวหน๎าในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ
ตรวจสอบ สังเกต แก๎ปัญหา ใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎นข๎อมูล การอธิบาย การอภิปราย ทดลอง สรุป  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎มีทักษะในการใช๎ชีวิต เพื่อให๎สามารถด ารงชีวิต
ในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย อยูํอยํางพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการ
ท างานและ มีจิตสาธารณะ   

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู ้

1.สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบาย และสรุปหลักการสํงเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต 
2.วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปตั้งแตํสาเหตุของการเกิดโรควิธีปูองกันและก าจัดเชื้อโรคของรํางกาย การ

เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค 
3.สืบค๎นข๎อมูล ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ประโยชน์และข๎อควร

ระวังในการใช๎ยาสมุนไพร  
4.สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบาย และสรุปการใช๎ยาสามัญประจ าบ๎านและยาอื่นๆ  
5.วิเคราะห์ อธิบายและสรุปสารอาหารและองค์ประกอบความส าคัญหน๎าที่และประโยชน์ของสารอาหาร 
6.ทดลอง อภิปราย และสรุปหลักการบริโภคอาหารและหลักการค านวณปริมาณของวัตถุอาหารที่รํางกาย

ควรได๎รับ 
7.สบืค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปอาหารส าหรับผู๎ปุวยและสารพิษในอาหาร 
8.อภิปราย อธิบาย และน าเสนอความรู๎ทางด๎านการแพทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข๎องกับโภชนาการการออกก าลัง

กายรูปแบบตํางๆ 
9.จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบายการดูแลรักษาสุขภาพ ความก๎าวหน๎าในการวินิจฉัยและรักษา

โรค 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ว 31101   วิทยาศาสตร์ชีววิทยา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6                          เวลา 40  ชั่วโมง          1.0  หน่วยกิต  

           ศึกษาและเข๎าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น 
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล๎องจุลทรรศน์ โครงสรา๎งและ หน๎าทีข่องเซลล์ การ
ล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล ์การแบํงเซลล ์และการหายใจระดับเซลล ์
                   เข๎าการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถํายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัตแิละหน๎าที่ ของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข๎อมูล และแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปชีีส์ใหมํ ความ หลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ อนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน  เข๎าใจสํวนประกอบของพืช การ
แลกเปลี่ยนแก๏สและคายน๎ าของพืช การล าเลียงของพืช การสังเคราะห์ด๎วยแสง การสืบพันธ์ุของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์   เข๎าใจการยอํยอาหารของสัตว์และ
มนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลีย่นแก๏ส การล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ๎มกันของรํางกาย 
การขับถําย การรับรู๎และ การตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลย
ภาพ และ พฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์    เข๎าใจแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการ
ถํายทอดพลังงานและการหมนุเวียนสารในระบบ นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากร และรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหา 
และผลกระทบที่ เกิดจากการใช๎ประโยชน์ และแนวทางการแก๎ไขปัญหา 

      โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล   การอภิปรายและการทดลอง   

     เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   รวมทั้งหมด   100   ตัวชี้วัด 

 ว4.1 ม. 4/1-10 
        ว4.2 ม. 4/1-15 ม. 6/1-4 
        ว4.3 ม. 5/1-18 
        ว4.4 ม. 5/1-21 ม. 6/1-19 
        ว4.5 ม. 6/1-13 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว31102  วิทยาศาสตร์การยภาพ(เคม)ี                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                 เวลา 40  ชั่วโมง           1.0  หน่วยกิต  
  
               ศกึษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกี่ยวกับโครงสร๎างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุ พันธะเคมีและสมบตัิ ของสาร แก๏สและสมบัติของแก๏ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และ
พอลิเมอร์ รวมทั้งการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน การเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี 
อัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมี สมดุลในปฏิกิรยิาเคมี สมบัตแิละปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์ 
เคมีไฟฟูา รวมทั้งการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน 
             หลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หนํวยวัดและการเปลี่ยนหนํวย การ ค านวณปริมาณ
ของสาร ความเข๎มข๎นของสารละลาย รวมทัง้การบูรณาการความรู๎และ ทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิต
ประจ าวันและการแก๎ปัญหาทางเคมี 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  

 
มาตรฐานตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 95  ตัวชี้วัด 

 
ว 5.1  ม.4/1-21 ม.5/1-6 ม.6/1-15 
ว 5.2  ม.4/1-7 ม.5/1-32 
ว 5.3  ม.4/1-10 ม.6/1-4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว31103  วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส)์             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                  เวลา 40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต  
 
    ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกี่ยวกับ เข๎าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด 
การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน๎มถํวงสากล แรงเสียดทาน สมดลุกลของวัตถุ 
งานและกฎการ อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค๎ง รวมทั้งน าความรู ๎
ไปใช๎ประโยชน์     เข๎าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อยํางงําย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได๎ยิน 
ปรากฏการณ ์ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับแสง รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ 
ประโยชน์ เข๎าใจแรงไฟฟูาและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความจุไฟฟูา กระแสไฟฟูาและกฎของ 
โอห์ม วงจรไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟูาและก าลังไฟฟูา การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน ไฟฟูา 
สนามแมํเหล็ก แรงแมํเหล็กที่กระท ากับประจุไฟฟูาและกระแสไฟฟูา การเหนี่ยวน าแมํเหล็กไฟฟูาและกฎของฟา
ราเดย์ ไฟฟูากระแสสลับ คลื่นแมํเหล็กไฟฟาูและการสื่อสาร รวมทั้งน า ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
เข๎าใจความสัมพันธ์ของความร๎อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยดืหยุํนของ วัสดุและมอดุลัส
ของยัง ความดันในของไหล แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด ของของเหลว ของไหลอุดม
คติและสมการแบร์นูลลี กฎของแก๏ส ทฤษฎีจลน์ของแก๏สอดุมคติและ พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู ๎ไปใช๎ประโยชน์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐานตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 67 ตัวชี้วัด 
 

ว 6.1  ม.4/1-17   
ว 6.2  ม.5/1 - 13   
ว 6.3  ม.5/1-11 ม.6/ 1-8  
ว 6.4 ม 6/1-18 
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                                                ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว31104  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                     เวลา 40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต  
 
           ศึกษา เข๎าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลตํอสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล๎อม การ
ศึกษาล าดับช้ันหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช๎ประโยชนเข๎าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียน
ของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน๎ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล๎อม รวมทั้งการ พยากรณ์อากาศ 
           โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมที่เหมาะสม  

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 44  ผลการเรียนรู ้

 
ว7.1  ม.4/1-12 
ว7.2  ม.5/1-13 
ว7.3  ม.6/1-19 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                         เวลา 20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต  
 
        ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกดิขึ้น              
และความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร๎าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก๎ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบตํอสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ซึ่งใช๎ความรู๎ทักษะ และเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก๎ปัญหาได๎อยําง 
ถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
                1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นตํอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลย ี 
                2. ระบุปัญหาหรือความต๎องการที่มีผลกระทบตํอสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎อง กับปัญหาที่มีความซับซ๎อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก๎ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต๎อง 
ด๎านทรัพย์สินทางปัญญา 
                3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยูํ น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย 
โดยใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก๎ปัญหา 
                4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตผุลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา พรอ๎มทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาตํอยอด       
                 5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์และ
เทคโนโลย ีที่ซบัซ๎อนในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                         เวลา 20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต  
 
        ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกดิขึ้น              
และความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร๎าง หรือพัฒนาผลงานส าหรบัแก๎ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบตํอสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ซึ่งใช๎ความรู๎ทักษะ และเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก๎ปัญหาได๎อยําง 
ถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถงึทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
                1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นตํอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลย ี 
                2. ระบุปัญหาหรือความต๎องการที่มีผลกระทบตํอสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎อง กับปัญหาที่มีความซับซ๎อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก๎ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต๎อง 
ด๎านทรัพย์สินทางปัญญา 
                3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎
เงื่อนไข และทรพัยากรที่มีอยูํ น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย 
โดยใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก๎ปัญหา 
                4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตผุลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา พรอ๎มทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาตํอยอด       
                 5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์และ
เทคโนโลย ีที่ซับซ๎อนในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                         เวลา 20  ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต  
 
        ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกดิขึ้น              
และความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร๎าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก๎ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบตํอสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ซึ่งใช๎ความรู๎ทักษะ และเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก๎ปัญหาได๎อยําง 
ถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
 ตัวชี้วัด ว. 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
                1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นตํอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลย ี 
                2. ระบุปัญหาหรือความต๎องการที่มีผลกระทบตํอสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎อง กับปัญหาที่มีความซับซ๎อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก๎ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต๎อง 
ด๎านทรัพย์สินทางปัญญา 
                3. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยูํ น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิคหรือวิธีการที่ หลากหลาย 
โดยใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก๎ปัญหา 
                4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตผุลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา พรอ๎มทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาตํอยอด       
                 5. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์และ
เทคโนโลย ีที่ซับซ๎อนในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว33104  วิทยาการค านวณ  1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6                               เวลา 20  ชั่วโมง    0.5หน่วยกิต 
 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกสํวนประกอบและการยํอยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอยํางและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช๎แนวคิด
เชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การระบุข๎อมูลเข๎า ข๎อมูล
ออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค๎นหาข๎อมูล ตัวอยํางการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอยํางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพรํ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการรํวมกับ
วิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 
มาตรฐานตัวชีว้ัด รวมทั้งหมด 1  ตัวชี้วัด 

 

       ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
               1. ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยําง สร๎างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว33104  วิทยาการค านวณ  2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6                               เวลา 20  ชั่วโมง    0.5หน่วยกิต 
 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกสํวนประกอบและการยํอยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอยํางและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช๎แนวคิด
เชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การระบุข๎อมลูเข๎า ข๎อมูล
ออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค๎นหาข๎อมูล ตัวอยํางการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอยํางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพรํ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการรํวมกับ
วิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 
มาตรฐานตัวชีว้ัด รวมทั้งหมด 1  ตัวชี้วัด 

 

       ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
               1. ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยําง สร๎างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว33104  วิทยาการค านวณ  3                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6                               เวลา 20  ชั่วโมง    0.5หน่วยกิต 
 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกสํวนประกอบและการยํอยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอยํางและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช๎แนวคิด
เชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การระบุข๎อมูลเข๎า ข๎อมูล
ออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค๎นหาข๎อมูล ตัวอยํางการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอยํางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพรํ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการรํวมกับ
วิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 
มาตรฐานตัวชีว้ัด รวมทั้งหมด 1  ตัวชี้วัด 

 

       ตัวชี้วัด ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
               1. ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยําง สร๎างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30201  ฟิสิกส์ 1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1                           เวลา 80  ชั่วโมง  2.0  หน่วยกิต  
                
          ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปรมิาณทางกายภาพ  การใช๎หนวํยในระบบเอสไอ ปริมาณสเกลาร์  ปรมิาณเวกเตอร์   ความแตกตําง
ระหวํางปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การหาเวกเตอร์ลัพธ์  การทดลองในวิชาฟิสิกส์  ความไมํแนํนอนใน
การวัด เลขนัยส าคัญ การบันทึกผลการค านวณ  การวิเคราะห์ผลการทดลอง  การเคลือ่นที่แนวตรง ปริมาณตํางๆ
ของการเคลื่อนที่  การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง  ความเรํง ความสัมพันธร์ะหวํางกราฟความเร็ว กับ
เวลาส าหรับการเคลื่อนที่แนวตรง สมการส าหรับค านวณหาปริมาณตํางๆของการเคลื่อนที่ในแนวเส๎นตรงด๎วย
ความเรํงคงตัว  แรงและการหาแรงลัพธ์    กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน น้ าหนัก  กฎแรงดึงดูดระหวํางมวลของนิว
ตัน   แรงเสียดทาน  การน ากฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช๎   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลือ่นที่ในแนว
ระดับและแนวดิ่ง การกระจัดและความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลมด๎วย
อัตราเร็วคงตัว  ความเรํงสูํศนูย์กลาง การเคลื่อนที่บนทางโค๎ง อัตราเร็วเชิงมุม การเคลื่อนที่ของดาวเทียม  การ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยํางงําย  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยํางงํายของวัตถุติดปลายสปริง การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิก อยํางงํายเทียบกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม การแกวํงของลูกตุ๎มอยํางงําย         
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมลู   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด   ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   16  ผลการเรียนรู ้
 
1. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริมาณทางฟิสิกส์ หนวํย

มาตรฐานนานาชาติ(หนํวยระบบ SI ) ของปริมาณนั้นๆ ระบุหนํวยฐานและหนํวยอนุพันธ์ของระบบเอสไอ 
พร๎อมทั้งอธิบายความหมายของตัวน าหน๎าหนํวยเพื่อท าให๎เป็นหนํวยที่โตขึ้นหรือเล็กลงๆได๎ 

2. ส ารวจ ตรวจสอบ และแสดงข๎อมูลที่กะทัดรัด ชัดเจน ตลอดจนแสดงการวิเคราะห์ด๎วยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
รวมถึงการใช๎กราฟเส๎นตรง เพื่อประกอบการสรุปผลได๎อยํางรัดกุม  

3. ทดลอง และอธิบายวิธีการวัด เครื่องมือที่ใช๎วัด ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ตลอดจนประมาณคําความคลาด
เคลื่อนที่อาจเป็นไปได๎อยํางเหมาะสมเมื่อท าการวัด   

4. อธิบายความหมายของเลขนัยส าคัญและสามารถใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  
5. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการบอกต าแหนํงของวัตถุในแนวตรงและแกนอา๎งอิง การบอกต าแหนํงของวัตถุใน

ระนาบและแกนอ๎างอิง ระยะทางและการกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ เขียนสัญลักษณ์และรูปแบบแทนการ
กระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ การหาเวกเตอร์ในหนึ่งมิติ  
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6. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการหาอัตราเร็ว ความเร็ว ความเร็วสัมพัทธ์ ของอนุภาคหรือวัตถุ และทดลองเพ่ือหา
อัตราเร็วของวัตถุ โดยใช๎เครื่องเคาะสัญญาณเวลา หาความเรํงของอนุภาคหรือวัตถุ ทดลองเพื่อหาความเรํง
ของวัตถุที่ตกแบบเสรี และเขยีนกราฟของความเร็วกับเวลาของวัตถุ 

7. สืบค๎นข๎อมูล หาความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงด๎วยความเร็วคงตัว  
8. หาความสัมพันธ์ระหวํางแรงที่มากระท าตํอวัตถุกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ หาแรงลัพธ์เมื่อมีแรงมากกวํา

หนึ่งแรงมากระท าตํอวัตถุ โดยการสร๎างรูปและการค านวณ 
9. สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ จัดกิจกรรมและอธิบายเกี่ยวกับมวล แรง แรงพื้นฐาน แรงลัพธ์ น าหนัก สภาพ

เสมือนไร๎น้ าหนัก แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงคูํปฏิกิริยา ศูนย์กลางมวล ศูนย์ถํวง  
10. ส ารวจ ตรวจสอบกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และน ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปประยุกต์ใช๎ได๎  
11. สืบค๎นข๎อมูลและทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และแสดงความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณตํางๆของการ

เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยพิจารณาจากแนวการเคลื่อนที่ตกแบบเสร ีและการเคลื่อนที่ในแนวระดบัด๎วย
ความเร็งคงที่  

12. ทดลอง สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการเคลื่อนที่ในแนววงกลมได๎ และแสดงความสัมพันธ์ระหวํางแรงสูํศูนย์กลาง 
รัศมีวงกลม อตัราเร็วและมวลของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในแนววงกลม 

13. อธิบายการเคลื่อนที่บนทางโค๎งของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานบนถนนราบและถนนเอียง การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่ง พร๎อมทั้งค านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข๎อง  

14. อธิบายความหมายของอัตราเร็วเชิงมุม และแสดงความสัมพันธ์ระหวํางแรงสูํศูนย์กลางและอัตราเร็วเชิงมุม 
15. ประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนววงกลมไปอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเทียมในวงโคจรรอบโลก 

และค านวณหาปริมาณตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎จากสถานการณ์ที่ก าหนดให๎  
16. ส ารวจ ตรวจสอบและสืบค๎นข๎อมูล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อยํางงําย และแสดงความสัมพันธ์ระหวํางการ

กระจัด ความเร็ว และความเรํงของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อยํางงําย  
17. ค านวณหาปริมาณตํางๆของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยํางงํายที่เกี่ยวข๎องได๎  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม    
ว 30202    ฟิสิกส์ 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2                         เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  
 
           ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ งาน  ก าลัง  พลังงาน   กฎการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกลอยํางงําย   โมเมนตัม 
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม  การดลและแรงดล  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  การชน
กันของวัตถุ  การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล  การเคลื่อนที่แบบหมุน การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม  
ความเรํงเชิงมุม  ทอรก์กับการเคลื่อนที่แบบหมุน  โมเมนต์ความเฉื่อย  โมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม  พลังงานจลน์ของการหมุน  งานจากการหมุน  สภาพสมดุล  เงื่อนไขสมดุล โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก  
โมเมนต์ของแรงคูํควบ เสถียรภาพของสมดุล การน าหลักสมดุลไปประยุกต์ใช๎  และสภาพยืดหยุํน ความทนแรง
ของวัตถุ 
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมลู   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด   ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   12  ผลการเรียนรู ้
 
1. ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลัง 
2. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับพลังงาน  ความสมัพันธ์ระหวํางงานและพลังงานจลน์ 
3. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงาน และรวมไปถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานรูปอื่น 
4. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับโมเมนตัม และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 
5. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับการดลและแรงดล 
6. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับการชน และกฎอนุรักษ์โมเมนตัม 
7. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน และปริมาณทีเ่กี่ยวข๎อง 
8. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับทอร์ก การเคลื่อนที่แบบหมุน  และโมเมนต์ความเฉื่อย   
9. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับพลังงานจลน์ของการหมุน และโมเมนตัมเชิงมุม   
10. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับสภาพสมดุล และเง่ือนไขของสมดุล 
11. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก  และโมเมนต์ของแรงคูํควบ 
12. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณเกี่ยวกับสภาพยืดหยุํน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30203 ฟิสิกส์ 3                                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                           เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  

 ศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ ค านวณและอธิบาย เกี่ยวกับของไหล ความหนาแนํน ความดันในของเหลว กฎ
ของพาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก  แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส  ความตึงผิว ความหนืด และพลศาสตร์
ของของไหล  ความร๎อน สมบัติของแก๏สอุดมคติ  กฎของบอยล์  กฎของชาร์ลส์  กฎของแก๏ส ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส  
พลังงานภายในระบบ และการประยุกต์ใช๎   คลื่นกล  การถํายโอนพลังงานของคลื่นกล  คลื่นผิวน้ า การซ๎อนทับ
ของคลื่น สมบตัิของคลื่นได๎แกํ การสะท๎อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  คลื่นนิ่งและการ
สั่นพ๎อง  
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมลู   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด   ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   11  ผลการเรียนรู ้
 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ สมบัติทั่วไปของของไหล ได๎แกํ ความหนาแนํน  

ความดันได๎ 
2. ส ารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ กฎของพาสคัลและหลักของอาร์คิมีดิสได ๎
3. ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ ความตึงผิว  ความหนืด การลอยตัว และ กฎของส

โตกส์เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลที่มีความหนดืได๎ 
4. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับสมการของแบร์นูลลีได ๎
5. ส ารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปรายและค านวณเกี่ยวกับผลของความร๎อนที่ท าให๎สารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

การถํายโอนความร๎อน และ สมดุลความร๎อนได ๎
6. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของแก๏สได๎ 
7. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับทฤษฎีจลน์ของแก๏สได๎ 
8. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ พลังงานภายในระบบ กฎข๎อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

และเครื่องมือที่เปลี่ยนความร๎อนได ๎
9. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย วิเคราะห์และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคลื่นกล คลื่นน้ า และการซ๎อนทับของคลื่นได๎ 
10. ส ารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของคลื่นได๎ 
11. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคลื่นนิ่งและการสั่นพ๎องได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30204  ฟิสิกส์ 4                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ ค านวณและอธิบายเกี่ยวกับ คลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียง 
การเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางตํางๆ  คุณสมบัติทั่วไปของคลื่นเสียง  ความเข๎มเสียงและการได๎ยิน ระดับความ
เข๎มเสียงและผลกระทบของเสียงในชีวิตประจ าวัน เสียงดนตรี  บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง   ปรากฏการณ์ดอป
เพลอร์และคลืน่กระแทก  การประยุกต์ความรู๎เรื่องเสียงไปใช๎ประโยชน์  แสง     การแทรกสอดของแสง   การ
เลี้ยวเบนของแสง  เกรตติง คณุสมบัติเชิงกายภาพของแสง  การเกิดโพลาไรเซชันของแสงและการกระเจิงของแสง   
การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท๎อนของแสง    การหาต าแหนํงและขนาดของภาพที่เกิดจากกระจก
เงาทั้งโดยการเขียนภาพและการค านวณ  การหักเหของแสง   เลนส์บาง การค านวณปริมาณตําง ๆ จากการเกิด
ภาพเมื่อแสงผํานเลนส ์ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง  ทัศนอปุกรณ์  ความสวําง  การถนอมสายตา ตาและการ
มองเห็นสี  การผสมสารสี และการผสมแสงสี  
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมลู   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด   ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
  
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   10   ผลการเรียนรู ้
 
1. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติของคลื่นเสียง คุณสมบตัิของคลื่นเสียงได๎ 
2. สืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ความเข๎มเสียง และการได๎ยินเสียงได๎ 
3. ส ารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ เสียงดนตรี บีตส์ และคลื่นนิ่งของเสียงได๎ 
4. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  คลื่นกระแทก ได ๎
5. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบตัิการแทรกสอดของแสงได๎ 
6. ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบตัิการเลี้ยวเบนเกรตต้ิง  และการกระเจิงของแสงได๎ 
7. ทดลอง  วิเคราะห์ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่และการสะท๎อนของแสงได๎ 
8. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ การหักเหของแสงได๎ 
9. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และค านวณสิ่งที่เกี่ยวกับ เลนส์บาง และปรากฏการณ์ของแสงได๎ 
10. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ ทัศนอุปกรณ์  ความสวําง และการถนอมสายตา ได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30205  ฟิสิกส์ 5                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1                             เวลา 80  ชัว่โมง  2.0  หน่วยกิต  
  
 ศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ ค านวณ และอธิบายเกี่ยวกับ แรงกระท าระหวํางอนุภาคที่มีประจุไฟฟูา
ศักย์ไฟฟูา  สนามไฟฟูา  งานในการเคลื่อนประจุ  การตํอวงจรไฟฟูากระแสตรง  ตัวต๎านทาน  วงจรไฟฟูาแบบ
ตําง ๆ    ค านวณหากระแสไฟฟูาตามกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ อภิปราย ค านวณแรงในสนามแมํเหล็ก  เมื่อมี
อนุภาคเข๎าไปในสนามแมํเหล็กโมเมนต์ของลวดที่มีกระแสไฟฟูาผําน ชนิดสนามแมํเหลก็  หม๎อแปลงไฟฟูา  
มอเตอร์   ไดนาโม  
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมลู   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด   ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   12   ผลการเรียนรู ้

 
1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายแรงระหวํางอนุภาคที่มีประจุ และน าปริมาณที่เกี่ยวข๎องไปแก๎ปัญหาได ๎
2. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายสนามไฟฟูา และน าปริมาณที่เกี่ยวข๎องไปแก๎ปัญหาได๎ 
3. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายศักย์ไฟฟูา และน าปริมาณที่เกี่ยวข๎องไปแก๎ปัญหาได ๎
4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟูา และน าปริมาณที่เกี่ยวขอ๎งไปแก๎ปัญหาได๎ 
5. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟูาผํานตัวกลาง และน าปรมิาณที่เกี่ยวข๎องไปแก๎ปัญหาได๎ 
6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายกฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ และน าไปแก๎ปัญหาได๎ 
7. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายแรงเคลื่อน ไฟฟูาซึ่งเป็นงานตอํหนึ่งหนํวยประจุ และน าปริมาณที่เกี่ยวข๎องไปแก๎ปัญหาได ๎
8. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายวงจรไฟฟูาอยํางงําย  วงจรวีทสโตนบริดส์ และน าไปแก๎ปัญหาได ๎
9. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์  อธิบายแรงกระท าตํออนุภาค ในสนามแมํเหล็ก  และน าปรมิาณที่เกี่ยวข๎องไป

แก๎ปัญหาได ๎
10. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์  อธิบายโมเมนต์ของแรงคูํควบตํอลวดตัวน า ในบริเวณที่มสีนามแมํเหล็ก  มอเตอร์  

ไดนาโม และน าปริมาณที่เก่ียวข๎องไปแก๎ปัญหาได ๎
11. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน า และน าปรมิาณที่เกี่ยวข๎องไปแก๎ปัญหาได ๎
12. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิบายหลักการท างานของหม๎อแปลงไฟฟูาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช๎เปลี่ยนความตําง

ศักย์ไฟฟูากระแสสลับ และน าปริมาณที่เก่ียวข๎องไปแก๎ปัญหาได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม    
ว 30206   ฟิสิกส์ 6                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                          เวลา 80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต  
 
   ศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์   ค านวณ และอธิบาย เกี่ยวกับ สเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา    ประโยชน์และ
อันตรายของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา  โครงสร๎างของสสาร   แรงนิวเคลียร์ และพลังงานยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค การ
เปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ( ฟิวชันและฟิชชัน ) ผลของกัมมันตรังสีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมลู   
การอภิปรายและการทดลอง  
  เพื่อให๎เกิดความรู๎    ความคิด   ความเข๎าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสมการ
วัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงของเนื้อหา และทักษะกระบวนการที่ต๎องการ 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   19   ผลการเรียนรู ้
 
1. อธิบายเกี่ยวกับไฟฟูากระแสสลับ ความตํางศักย์ไฟฟูา และกระแสไฟฟาูแปรคําตามเวลาเป็นรูปไซน์ 
2. อธิบายและค านวณคํากระแสไฟฟูาน าไปใช๎นิยมก าหนดเป็นคํายังผลและคํารากที่สองก าลังเฉลี่ย และปริมาณ 

ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
3. อธิบายและเขียนแผนภาพ Phasor เกี่ยวกับวงจรไฟฟูากระแสสลับเบื้องต๎นที่ประกอบด๎วยตัวต๎านทาน ตัวเก็บ

ประจุ และตัวเหนี่ยวน า ซึ่งมคีุณสมบัติ ให๎กระแสไฟฟูาและความตําง ศักย์ไฟฟูาครํอม อุปกรณ์มีคําตํางกัน 
4. น าเสนอข๎อมูล ทดลอง และอธิบายวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎น เกี่ยวกับตรรกะ การควบคุมการขยาย

สัญญาณ ซึ่งให๎ใช๎ออกแบบสร๎างวงจรเพื่อน าไปใช๎งานและหลักการเบือ้งต๎นของอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ 
5. อธิบายเกี่ยวกับการเกิดคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาซึ่งเกิดจากประจุไฟฟูาเคลื่อนที่ด๎วยความเรํง 
6. อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ซึ่งประกอบด๎วยสนามไฟฟูา และสนามแมํเหล็กที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในระนาบที่ตั้งฉากกัน และสนามทั้งสองต้ังฉากกับทิศการแผํคลืน่แมํเหล็กไฟฟาู 
7. การน าเสนอข๎อมูลและอธิบาย สมบัติของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ซึ่งสามารถผํานสูญญากาศได๎ และมีอัตราเร็วใน

สุญญากาศกับความเร็วแสง คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา มีความถี่ต่ าตําง ๆ กันเรียกวํา สเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 
8. อธิบายเกีย่วกับแบบจ าลองอะตอม  โครงสร๎างอะตอม  และหาคําประจุไฟฟูา และมวล อิเล็กตรอนจากการ

ทดลองของทอมสันและการทดลองของ มิลลิแกน ค านวณหาประจุตํอ มวล (q/m) จากการทดลองของ  เจเจ  
ทอมสัน การหาคําประจุไฟฟูาของอิเล็กตรอนจากการทดลองของมิลลิแกน 

9. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเลกตริก เพื่อสนับสนุนวําแสงมีพลังงานเป็นควอนตัม  
10. อธิบายปรากฏการณ์คอมป์ตันเพื่อสนับสนุนวําคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาแสดงคุณสมบัติเป็นคลื่นได๎และค านวณหา

ปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
11. อธิบายการเกิดรังสีเอกซ์ ซึ่งสนับสนุนวําแสงมีพลังงานเป็นควอนตัม ค านวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
12. อธิบายบททวิภาคของคลื่นและอนุภาค ซึ่งแสดงสมบัติของอนุภาคได๎ และอนุภาคแสดง สมบัติของคลื่นได๎ 
13. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนตามแนวความคิดของโบร์ การชนกันระหวํางอิเล็กตรอน กับ

อะตอม ของไอปรอทและสเปกตรัมของก๏าซร๎อนอะตอมของก๏าซจะดูดหรือคายพลังงานเฉพาะคํา 
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14. อธิบายโครงสร๎างอะตอม ตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม บอกถึงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในลักษณะความ
หนาแนํนของกลุํมหมอก 

15. อธิบายการสร๎างแสงเลเซอรแ์ละการน าไปใช๎ประโยชน์ 
16. วิเคราะห์คุณสมบัติที่ส าคัญของรังสีแอลฟา บีตา แกมมา ใน สนามแมํเหล็กได๎ 
17. อธิบายมวลพรํอง และพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส ค านวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
18. อธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของนิวเคลียสและระดับ  พลังงาน 

ปฏิกิริยาฟิวช่ันและปฏิกิริยาฟิชชั่น 
19. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใช ๎ผลิตไอโซโทป  กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์และการน าไปใช ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30201เคมี 1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1                   เวลา 60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาข๎อปฎิบัติเบื้องต๎นในการท าปฎิบัติการเคมี การเลือกใช๎อุปกรณ์และเครื่องมือในการท าปฎิบัติการ 
การระบุหนํวยวัด  ปริมาณตํางๆของสาร การเปลี่ยนหนํวยในระบบเอสไอด๎วยการใช๎แฟกเตอร์เปลี่ยนหนํวย 
ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลยีร์ของธาตุ อนุภาคมุลฐานของอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  แนวโน๎มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูํและตามคาบ  
สมบัติของธาตุโลหะแทรนซินชัน  การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุํมธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและ
อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปของกัมมันตรังสี  ยกตัวอยํางการน าธาตุมาใช๎ประโยชน์รวมทั้ง
ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล๎อม  ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  
การเปลี่ยนพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก  สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก  ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสตูรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ ความยาว
พันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์  พลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฎิกิริยาของสารโคเวเลนต์ รูปรํางโมเลกุลโคเว
เลนต์  สภาพขัว้ของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหน่ียวระหวํางโมเลกุลโคเวเลนต์  สมบัตขิองสารโคเวเลนต์โครงรําง
ตาขําย  ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู๎และหลักการไปใชป๎ระโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตประจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู๎  มีความสามารในการตัดสินใจแก๎ปญัหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   25   ผลการเรียนรู ้
 

1. บอกและอธิบายข๎อปฏิบัติเบื้องต๎นและปฎิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพื่อให๎มี
ความปลอดภัยทั้งตํอตนเองผู๎อื่นและสิ่งแวดล๎อมและเสนอแนวทางแก๎ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
2. เลือกและใชอ๎ุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฎิบัติการและวัดปริมาณตํางๆได๎อยํางเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลองทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหนํวยวัดปริมาณตํางๆของศาลและเปลี่ยนหนํวยวัดให๎เป็นหนํวยในระบบเอสไอด๎วยการใช๎แฟคเตอร์
เปลี่ยนหนํวย 
5. สืบค๎นข๎อมูลสมมุตฐิานการทดลองหรือผลการทดลองทีเ่ป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลองอะตอม
ของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุจ านวนโปรตรอน นิวตรอนและอิเล็กตอนของอะตอม 
 จากสัญลักษณน์ิวเคลียร์รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยํอยเมื่อทราบเลขอะตอม
ของธาตุ 
8. ระบุหมูํคาบความเป็นโลหะอโลหะและกึง่โลหะของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิซันในตารางธาตุ 
9. วิเคราะห์และบอกแนวโน๎มสมบัติของธาตุเรพีเซนต์เททีฟตามหมูํและตามคาบ 
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10. บอกสมบตัิของธาตุโลหะแทรนซิซัน และเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุํม 
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังส ี
12. สืบค๎นข๎อมูลและยกตัวอยํางการน าธาตุมาใช๎ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ๎ม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช๎แผนภาพหรือสัญลักษณแ์บบจุดของลิวอิส 
14. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15. ค านวณพลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฎจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนซ์แบบพันธะเดี่ยวพันธะคูํและพันธะสามด๎วยโครงสร๎างลิวอิส 
19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนซ์ 
20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนซ์รวมทั้งค านวณพลังงานที่
เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนซ์จากพลังงานพนัธะ 
21. คาดคะเนรูปรํางโมเลกุลโคเวเลนซ์โดยใช๎ทฤษฎีการผลักระหวํางคูํอิเล็กตรอนในวงเลนซ์ และระบุสภาพขั้ว
ของโมเลกุลโคเวเลนซ ์
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลโคเวเลนซ์และเปรียบเทยีบจุดหลอมเหลวจุดเดือดและการ
ละลายน้ าของสารโคเวเลนซ ์
23. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนซ์โครงรํางตาขํายชนิดตํางๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัตขิองโลหะ 
25. เปรียบเทยีบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนซ์และโลหะสืบค๎นข๎อมลูและ
น าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนซ์และโลหะได๎อยํางเหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30202  เคมี 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2                            เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  

     ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของ
สาร ความสัมพันธ์ระหวํางจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๏สที่ STP ศึกษาหนํวยและการค านวนความ
เข๎มข๎นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลายการเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอยํางงําย  และสูตรโครงสร๎าง 
การค านวณหามวลเป็นร๎อยละจากสูตรการค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและ
ดุลสมการเคม ีทดลองและค านวณหาอัตราสํวนจ านวนโมลของสารตั้งต๎นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของ
ระบบปิด และระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดสํวนคงที่ 
ศึกษาทดลองและค านวณปริมาตรของแก๏สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎอาโวกาโดร  ศึกษาและ
ฝึกค านวณหาความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวข๎องมากกวําหนึ่ง
สมการ สารก าหนดปริมาณ ผลได๎ร๎อยละโดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสบืเสาะหา
ความรู๎ การส ารวจตรวจสอบสามารถน าความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือ
แก๎ปัญหาในชีวติประจ าวันสามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก๎ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม   
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   13  ผลการเรียนรู ้

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร 
2.อธิบาย ค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมลจ านวนอนุภาคมวลปริมาตรของแก๏สที่ STP 
3.ค านวณอัตราสํวนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสํวนคงที่ 
4.ค านวณสูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสารและค านวณความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวยตํางๆ 
5.อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให๎มีความเข๎มข๎นในหนํวยโมลาริติ และปริมาตรสารละลายตามที่ก าหนด        
6. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ ์รวมทั้งค านวณจุดเดือดและ จุดเยือก

แข็งของสารละลาย 
7.แปลความหมายสัญลักษณใ์นสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
8.ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับมวลสาร 
9.ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับความเข๎มข๎นของสารละลาย 
10.ค านวณปรมิาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับปริมาตรแก๏ส 
11.ค านวณปรมิาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได๎ 
12.ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารตํางๆในปฏิกิริยาเคม ี
13.ค านวณผลไดร๎๎อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30203 เคมี 3                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 1                          เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตํางๆ ตามกฎของบอยล์ 
กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก ค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตํางๆตามกฎรวมแก๏ส  
ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๏สจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดรและกฎ
แก๏สอุดมคติ   ค านวณความดันยํอย หรือจ านวนโมลของแก๏สในแก๏สผสมโดยใช๎กฎความดันยํอยของดอลตัน   
อธิบายการแพรํของแก๏สโดยใช๎ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรํของแก๏ส โดยใช๎กฎการ
แพรํผํานของเกรแฮม  สืบคน๎ข๎อมูล น าเสนอตัวอยําง และอธิบายการประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติและกฏ
ตํางๆของแก๏สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรมโดยใชก๎ารเรียนรู๎
ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู๎และหลักการ
ไปใช๎ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์
ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มคีวามสามารในการตัดสินใจแก๎ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคําของ
วิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     6    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตํางๆ ตามกฎของ 
 บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย-์ลูสแซก 
 2.ค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตํางๆตามกฎรวมแก๏ส 

3.ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๏สจากความสัมพันธ์ตามกฎของ 
 อาโวกาโดรและกฎแก๏สอุดมคต ิ
 4.ค านวณความดันยํอย หรือจ านวนโมลของแก๏สในแก๏สผสมโดยใช๎กฎความดันยํอยของดอลตัน 
 5.อธิบายการแพรํของแก๏สโดยใช๎ทฤษฎีจลนข์องแก๏ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรํของ 
 แก๏ส โดยใช๎กฎการแพรํผํานของเกรแฮม 
 6.สืบค๎นข๎อมลู น าเสนอตัวอยําง และอธิบายการประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติและกฎตํางๆ ของ 
 แก๏สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก๎ปญัหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30204 เคมี 4                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2                          เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 ทดลองและเขยีนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไมํได๎วัดในปฏิกิริยา เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชน
กันของอนุภาคและพลังงานที่สํงผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของความเข๎มข๎น พื้นที่
ผิวของสารตั้งต๎น อุณหภูมิ และตัวเรํงปฏิกิริยาที่มีตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎น พื้นที่ผิวของสารตั้งต๎นอุณหภูมิ และตัวเรํงปฏิกิริยา  ยกตัวอยํางและ
อธิบายปจัจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม  ทดสอบและอธิบาย
ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได๎และภาวะสมดุล อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎นของสารอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย๎อนกลับ เมื่อเริ่มปฏกิิริยาจนกระทั่งระบบอยูํในภาวะสมดุล 
ค านวณคําคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ค านวณคําความเข๎มข๎นของสารที่ภาวะสมดุล ค านวณคําคงที่สมดุลหรือความ
เข๎มข๎นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ระบุปัจจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลและคําคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ ยกตัวอยําง และ
อธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
ระบุและอธิบายวําสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช๎ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี หรือลวิอีส ระบุคูํ
กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัว
หรือความแรงของกรดและเบส ค านวณคํา PH ความเข๎มข๎นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซค์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส เขียนสมการเคมแีสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลัง
การสะเทิน เขยีนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ ทดลอง และ
อธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช๎อินดิเคตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบสค านวณปริมาณสาร
หรือความเข๎มข๎นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของ
สารละลายบัฟเฟอร์ สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์และการแก๎ปญัหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับ
กรด-เบส ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลข
ออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์และเขียนแสดง
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ดุลสมการรดีอกซ์ด๎วยการใช๎เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ระบุองค์ประกอบของเซลล์ไฟฟูา
เคมีและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทดปฏิกิริยารวมและ แผนภาพเซลล์ ค านวณคําศักย์ไฟฟูา
มาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟูา ขั้วไฟฟูาและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ อธิบายหลักการ
ท างาน และเขยีนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด๎วย
กระแสไฟฟูา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟูาที่ใช๎ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีดว๎ยกระแสไฟฟูา การท า
โลหะให๎บริสทุธิ์ และการปูองกันการกัดกรํอนของโลหะ สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีที่เกีย่วข๎องกับเซลล์เคมีไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู๎และหลักการไปใชป๎ระโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
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จัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู๎  มีความสามารในการตัดสินใจแก๎ปญัหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     32    ผลการเรียนรู้ 
 

1.ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
2.ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไมํได๎วัดในปฏิกิริยา 
3.เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สํงผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาริ

ยาเคม ี
4.ทดลองและอธิบายผลของความเข๎มข๎น พื้นที่ผิวของสารตั้งต๎น อุณหภูมิ และตัวเรํงปฏิกิริยาที่มีตํออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
5.เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎น พื้นที่ผิวของสารตั้งต๎นอุณหภูมิ 

และตัวเรํงปฏิกิริยา 
6.ยกตัวอยํางและอธิบายปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
7.ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได๎และภาวะสมดุล 
8.อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎าและอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ย๎อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยูํในภาวะสมดุล 
9.ค านวณคําคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
10. ค านวณคําความเข๎มข๎นของสารที่ภาวะสมดุล 
11.ค านวณคําคงที่สมดุลหรือความเข๎มข๎นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
12.ระบุปัจจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลและคําคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เ  

เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ 
13.ยกตัวอยําง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชวีิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
14.ระบุ และอธิบายวําสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช๎ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี หรือ

ลิวอีส 
15.ระบุคูํกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวร ี
16.ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
17.ค านวณคํา PH ความเข๎มขน๎ของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซค์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
18.เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทนิ 
19.เขียนปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
20.ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช๎อนิดิเคตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-

เบส 
21.ค านวณปรมิาณสารหรือความเข๎มข๎นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
22.อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
23.สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์และการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกรด-เบส 
24.ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
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25.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

26.ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์และเขยีนแสดงปฏิกิริยา         
รีดอกซ์ 

27.ดุลสมการรดีอกซ์ด๎วยการใช๎เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
28.ระบุองค์ประกอบของเซลล์ไฟฟูาเคมีและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทดปฏิกิริยารวม

และแผนภาพเซลล ์
29.ค านวณคําศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลลแ์ละระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟูา ขั้วไฟฟูาและปฏิกิริยาเคมี

ที่เกิดขึ้น 
30.อธบิายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลลท์ุติยภูมิ 
31.ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟูา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟูาที่ใช๎ในการชุบ

โลหะ การแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟูา การท าโลหะให๎บรสิุทธิ์ และการปูองกันการกัดกรํอนของโลหะ 
32.สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกีย่วข๎องกับเซลล์เคมีไฟฟูาใน

ชีวิตประจ าวัน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30205  เคมี 5                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเด่ียว พันธะคูํ หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน  เขียนสูตรโครงสร๎างลิวอิส สูตรโครงสร๎างแบบยํอและสตูรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบ
อินทรีย์  วิเคราะห์โครงสร๎าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมูํฟังก์ชัน  เขียนสูตรโครงสร๎างและ
เรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทตํางๆ ที่มีหมูํฟังก์ชันไมํเกิน 1 หมูํตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร์
โครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตํางๆ  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมูํฟังก์ชันขนาดโมเลกุล หรือโครงสร๎างตํางกัน  ระบุประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์
แมงกาเนต  เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฎิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาส
ปอนนิฟิเคชัน  สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
อุตสาหกรรม  ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร๎างของมอนอเมอร์หรือโพลิเมอร์  วิเคราะห์ 
และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช๎ประโยชน์  ทดสอบ และ
ระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช๎ประโยชน์ อธิบายผลของการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีตอํสมบัติของพอลิเมอร์  สืบคน๎ข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางผลกระทบ
จากการใช๎และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก๎ไข 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู๎และหลักการไปใชป๎ระโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู๎  มีความสามารในการตัดสินใจแก๎ปญัหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     15   ผลการเรียนรู ้

1.สืบค๎นข๎อมลูและน าเสนอตัวอยํางสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเด่ียว พันธะคูํ หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.เขียนสูตรโครงสร๎างลิวอิส สูตรโครงสร๎างแบบยํอและสตูรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบอินทรีย์ 
3.วิเคราะห์โครงสร๎าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมูฟํังก์ชัน 
4.เขียนสูตรโครงสร๎างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทตํางๆ ที่มีหมูํฟังก์ชันไมํเกิน 1 หมูํตามระบบ 

IUPAC 
5.เขียนไอโซเมอร์โครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตํางๆ 
6.วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรยี์ที่มีหมูํฟังก์ชันขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร๎างตํางกัน 
7.ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ปฏิกิริยากับ

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
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8.เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดร
ลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน 

9.ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฎิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน 
10.สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ

อุตสาหกรรม 
11.ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร๎างของมอนอเมอร์หรือโพลิเมอร ์
12.วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช๎

ประโยชน์ 
13.ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑย์าง รวมทั้งการน าไปใช๎ประโยชน์ 
14.อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสรา๎งและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีตํอสมบตัิของพอลิเมอร์ 
15.สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางผลกระทบจากการใช๎และการก าจดัผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว

ทางแก๎ไข 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30206     เคมี 6                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                                เวลา 60  ชั่วโมง1.5  หน่วยกิต  
 
 ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม  แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู๎ทางเคมีรํวมกับ
สาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน๎นการ
วิเคราะห์ การแก๎ปัญหาและความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อแกป๎ัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ  น าเสนอผลงาน
หรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงหลักฐาน
การเข๎ารํวมการสัมมนา การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู๎และหลักการไปใชป๎ระโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู๎  มีความสามารในการตัดสินใจแก๎ปญัหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4   ผลการเรยีนรู้ 
 

1.ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
2.แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู๎ทางเคมีรํวมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน๎นการวิเคราะห์ การแก๎ปัญหาและความคิด
สร๎างสรรค์ เพือ่แก๎ปัญหาในสถานการณ์หรอืประเด็นที่สนใจ 
3.น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.แสดงหลักฐานการเข๎ารํวมการสัมมนา การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน
งานนิทรรศการ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว 30201    ชีววิทยา 1                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1                         เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให๎
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยา
เคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล๎องจุลทรรศน์ โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ 
การแบํงเซลล ์และการหายใจระดับเซลล์ 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู๎และหลักการไปใชป๎ระโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู๎  มีความสามารในการตัดสินใจแก๎ปญัหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคาํของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   17   ผลการเรียนรู ้
 

1. อธิบาย และสรุปสมบัติทีส่ าคัญของสิ่งมชีีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให๎ 
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎ 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหวํางปัญหา สมมติฐาน และ 
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
           3. สบืค๎นข๎อมูล อธบิายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มตีํอสิ่งมีชีวิตและ 
ยกตัวอยํางธาตุชนิดตําง ๆ ที่มีความส าคญัตํอรํางกายสิ่งมีชีวิต 
            4. สืบค๎นข๎อมูล อธบิายโครงสร๎างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุํมของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
           5. สบืค๎นข๎อมูล อธบิายโครงสร๎างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
           6. สบืค๎นข๎อมูล อธบิายโครงสร๎างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 

 7. อธิบายโครงสร๎างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของกรดนิวคลิอิก
ที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 

8. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชวีิต 
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเรงํปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลตํอการ ท างาน

ของเอนไซม์ 
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยํางสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงวัดขนาดโดยประมาณ 

และวาดภาพที่ปรากฏภายใต๎กล๎อง บอกวิธีการใช๎ และการดูแลรักษากลอ๎งจุลทรรศน์ใช๎แสงที่ถูกต๎อง 
11. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนที่หํอหุ๎มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลลส์ัตว์ 
12. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน๎าที่ของออร์แกเนลล ์
13. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพรํ ออสโมซิส การแพรแํบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
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15. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญอํอกจากเซลล์ด๎วยกระบวนการ
เอกโซไซโทซสิและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลลด์๎วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 

16. สังเกตการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซสิจากตัวอยํางภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ พร๎อมทั้ง
อธิบายและเปรียบเทียบการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
          17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะ
มีออกซิเจนไมํเพียงพอ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30202   ชีววิทยา 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2                             เวลา 60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต  
  
         การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถํายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน๎าที่ของสารพันธุกรรม 
การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข๎อมลูและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุล
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหมํ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของ
สิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู๎และหลักการไปใชป๎ระโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู๎  มีความสามารในการตดัสินใจแก๎ปญัหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคาํของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   15   ผลการเรียนรู ้
 

1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแหํงการแยก และกฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ และน ากฎของเมนเดลไปอธิบาย

การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช๎ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบตําง ๆ ของ
รุํน F1 และ F2 

3. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรปุเกี่ยวกับการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นสํวนขยาย
ของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมํตํอเนื่องและลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันตํอเนื่อง 

5. อธิบายการถํายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยํางลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนบนออ
โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายสมบตัิและหน๎าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร๎างและองค์ประกอบทางเคมีของ  
DNA และสรุปการจ าลอง DNA 

7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน๎าทีข่อง DNA และ RNA แตํละชนิด
ในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธ์ระหวํางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู๎เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอยํางโรคและกลุํมอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลกัการสร๎างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช๎ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท ์
11. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช๎ทั้งในด๎าน

สิ่งแวดล๎อม นติิวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอตุสาหกรรม และข๎อควรค านึงถึงด๎าน 
ชีวจริยธรรม 
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12. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนนุและข๎อมูลที่ใช๎อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

14. ระบุสาระส าคัญ และอธบิายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให๎เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร๎อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดย
ใช๎หลักของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 

15. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมขํองสิ่งมีชีวิต 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30203   ชีววิทยา 3                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                             เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 สํวนประกอบของพืช ชนิดของเนื้อเยื่อพืชโครงสร๎างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวางการแลกเปลี่ยน
แก๏สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช C3พืช C4และ พืช CAMการทดลอง
ของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต 
และการ ตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู๎และหลกัการไปใช๎ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจดักระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎  มี
ความสามารในการตัดสินใจแก๎ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคาํของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     18   ผลการเรียนรู ้

      1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
      2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเด่ียวและรากพืชใบเลี้ยงคูํจากการตัด
ตามขวาง 
       3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของล าต๎นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต๎นพืชใบเลี้ยงคูํจาก
การตัดตามขวาง 
       4. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
       5. สืบค๎นข๎อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้ าของพืช 
       6. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตอุาหารของพืช 
       7. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยํางธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผลตอํการ
เจริญเติบโตของพืช 
       8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
       9. สืบค๎นข๎อมูล และสรุปการศึกษาทีไ่ด๎จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด๎วยแสง 
      10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช C3 

      11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3พืช C4และ พืช CAM 
      12. สืบคน๎ข๎อมูล อภิปราย และสรุปปจัจัยความเข๎มของแสง ความเข๎มข๎นของคาร์บอนไดออกไซด์ และ
อุณหภูมิ ที่มผีลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช 
 
      13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
      14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู๎และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก 
      15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร๎างของเมล็ดและผล และยกตัวอยํางการใช๎
ประโยชน์จากโครงสร๎างตําง ๆ ของเมล็ดและผล 
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      16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก
แนวทางในการแก๎สภาพพักตัวของเมล็ด 
      17. สืบคน๎ข๎อมูล อธิบายบทบาทและหน๎าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซ
ซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร 
      18. สืบคน๎ข๎อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร๎าภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30204   ชีววิทยา 4                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2                             เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 เข๎าใจการยํอยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๏ส การล าเลียงสารและการ
หมุนเวียนเลือด ภูมิคุ๎มกันของรํางกาย การขับถําย การรบัรู๎ และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธ์ุและการ
เจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
 โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู๎และหลักการไปใชป๎ระโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปญัหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถ
จัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู๎  มีความสามารในการตดัสินใจแก๎ปญัหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคาํของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด     21   ผลการเรียนรู้ 

       1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหารของสัตว์ที่ไมํมีทางเดิน
อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไมํสมบรูณ์ และสัตว์ทีม่ีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
     2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
     3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎าง หน๎าที่ และกระบวนการยํอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบยํอย
อาหารของมนุษย ์
     4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างที่ท าหน๎าที่แลกเปลี่ยนแก๏สของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย 
ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
     5. สังเกตและอธิบายโครงสร๎างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม 
     6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างที่ใช๎ในการแลกเปลี่ยนแก๏ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๏สของมนุษย ์
     7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
     8. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 
     9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุป
ความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
    10. อธิบายโครงสร๎างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย ์
    11. สังเกตและอธิบายโครงสร๎างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลกูด๎วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผํานหัวใจของมนุษย์ 
และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
    12. สืบค๎นข๎อมูล ระบุความแตกตํางของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 
    13. อธิบายหมูํเลือดและหลักการใหแ๎ละรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
        14. อธบิายและสรุปเกี่ยวกับสํวนประกอบและหน๎าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร๎างและหน๎าที่ของหลอด
น้ าเหลือง และตํอมน้ าเหลือง 
        15. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตํอต๎านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจํ าเพาะและ
แบบจ าเพาะ 
        16. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร๎างภูมิคุ๎มกันกํอเองและภูมิคุ๎มกันรับมา 
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        17. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกันที่ท าให๎เกิดเอดส์ ภูมิแพ๎ การสร๎างภูมิ
ต๎านทานตํอเนื้อเยื่อตนเอง 
        18. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ในการก าจัดของเสียออกจากรํางกายของ
ฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไสเ๎ดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
        19. อธบิายโครงสร๎างและหน๎าที่ของไต และโครงสร๎างที่ใช๎ล าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกาย 
        20. อธบิายกลไกการท างานของหนํวยไต ในการก าจัดของเสียออกจากรํางกาย และเขียนแผนผังสรุป
ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากรํางกายโดยหนํวยไต 
        21. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตําง ๆ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30205   ชีววิทยา 5                                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
  
          การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถํายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน๎าที่ของสารพันธุกรรม 
การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข๎อมลูและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุล
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหมํ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของ
สิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์การยํอยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการ
แลกเปลี่ยนแก๏ส การล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ๎มกันของรํางกาย การขับถําย การรับรู๎ และการ
ตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ 
รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การ
ส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรอืแก๎ปัญหา
ในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจดักระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู๎  มีความสามารในการตัดสินใจ
แก๎ปัญหา  มีจติวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     24   ผลการเรียนรู ้  

1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหวํางความ6หลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะส าคัญ และยกตัวอยํางสิ่งมีชีวิตกลุํมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุํมโพรทิสต ์สิ่งมีชีวิตกลุํมพืช 

สิ่งมีชีวิตกลุํมฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุํมสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอยํางการจ าแนกสิ่งมชีีวิตจากหมวดหมูํใหญํจนถึงหมวดหมูํยํอย และวิธีการเขียนช่ือ

วิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ 
5. สร๎างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยํางที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมูํ 
6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบประสาทของไฮดรา 

พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน กุ๎ง หอย แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
7. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ประสาท 
8. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟูาที่เยื่อหุ๎มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถํายทอด

กระแสประสาท 
9. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างของระบบประสาทสํวนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
10. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนตําง ๆ ในสมองสวํนหน๎า สมองสํวนกลาง สมองสํวน

หลัง และไขสนัหลัง 
11. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการท างานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ

ประสาทอัตโนวัติ 
12. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอยํางโรค

ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และบอกแนวทางในการดูแลปูองกัน และรักษา 
13. สังเกต และอธิบายการหาต าแหนํงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผสัของผิวหนัง 
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14. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา และนก 

15. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของกระดูกและกล๎ามเนื้อที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่ของมนุษย ์

16. สังเกต และอธิบายการท างานของข๎อตํอชนิดตําง ๆ และการท างานของกล๎ามเนื้อโครงรํางที่เกี่ยวข๎อง
กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนษุย์ 

17. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใน
สัตว ์

18. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุเพศชายและระบบสืบพันธ์ุเพศ
หญิง 

19. อธิบายกระบวนการสร๎างสเปิร์ม กระบวนการสร๎างเซลล์ไขํ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
20. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไกํ และมนษุย์ 
21. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน๎าที่ของฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอและเนื้อเยื่อ ที่สร๎าง

ฮอร์โมน 
22. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็นมาแตํก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู๎ของสัตว์ 
23. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 
24. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสื่อสารระหวํางสัตว์ที่ท าให๎สัตว์แสดงพฤติกรรม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30206   ชีววิทยา 6                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                           เวลา 60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการถํายทอดพลังงานและ การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช๎ประโยชน์ และแนวทางการ
แก๎ไขปัญหา โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก๎ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข๎อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ๎ มีความสามารในการตัดสินใจแก๎ปัญหา  มจีิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คณุธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    12   ผลการเรียนรู ้
 
 1. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอยํางกระบวนการถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศและการเกิดไบโอแมกนิฟิ
เคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 

2.  สืบค๎นข๎อมลู และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
3 สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูํตามเขตภูมิศาสตร์ตําง ๆ บนโลก 
4. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
5. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ยกตัวอยําง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการ

เพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
7. อธิบาย และยกตัวอยํางปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
8. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และผลกระทบที่มีตอํมนุษย์

และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก๎ไขปัญหา 
9. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพษิทางอากาศ และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 

รวมทั้งเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
10. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 

รวมทั้งเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
11. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการท าลายปุาไม๎ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ

ปูองกันการท าลายปุาไม๎และการอนุรักษ์ปุาไม๎ 
12. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท าให๎สัตว์ปุามีจ านวนลดลง และแนวทางในการ

อนุรักษ์สัตว์ปุา 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30281    วิทยาศาสตร์กายภาพ 1                          กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                               เวลา 40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต  
 

 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และอธิบาย การเกิดพลังงานแสงอาทิตย์ อิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อม การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารบางชนิดเมื่อได๎รับแสงอาทิตย์ และการน าแสงอาทิตย์มาใช๎ประโยชน์ 
แหลํงก าเนิดและสํวนประกอบของปิโตรเลียม  การทดลองกลั่นแยกสํวนประกอบและประโยชน์ของน้ ามันดิบ แก๏ส
ธรรมชาติ ถํานหิน หินน้ ามัน ฟืน และ ถํานไม๎พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานจากแหลํงทดแทนอื่นๆ 

ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูลและการ
อภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

การเรียนรู๎วิชานี้มุํงให๎ผู๎เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด๎วย ความสนใจใฝุรู๎   ความมุํงมั่น  อดทน  
รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การรํวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น  ความมีเหตุผล   การท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7    ผลการเรยีนรู้ 

1 อธิบายการเกิดพลังงานในดวงอาทิตย์ อิทธิพลของดวงอาทิตย์ตํอสิ่งแวดล๎อมและ    
การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางชนิดได๎รับจากแสงอาทิตย์ 

2. ทดลองการเกิดปรากฏการณ์บางชนิดที่มีผลมาจากดวงอาทิตย ์
3. อธิบายการน าพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช๎ประโยชน์ในรูปตําง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ได๎แกํ 

ปิโตรเลียม  ถํานหิน  หินน ามัน  ฟืน  ถําน 
4. อธิบายการเกิดเชื้อเพลิงที่มีอิทธิพลมาจากดวงอาทิตย ์
5. ทดลองการท าถํานไม๎ และผลผลิตที่ได๎จากการท าถํานไม๎ 
6. วิเคราะห์และอภิปรายถึงผลกระทบจากการใช๎เชื้อเพลิงของมนุษย์ตํอสิ่งแวดล๎อม 
7. อธิบายการน าพลังงานทดแทนมาใช๎ประโยชน์ในอนาคต 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30282  วิทยาศาสตร์กายภาพ 2                           กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                          เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
 

 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และอธิบาย สารอาหาร การทดสอบสารอาหารบางชนิด การกินอาหารให๎
ได๎สัดสํวนตามที่รํางกายต๎องการตํอวัน การวิเคราะห์รายการอาหาร รูปแบบในการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร
อยํางงําย ประโยชน์และโทษของสารปรุงแตํงอาหาร ปัญหาสารพิษในอาหารและการวิเคราะห์ สารพิษในอาหาร 
การขาดแคลนของประชากร 

ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูลและการ
อภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

การเรียนรู๎วิชานี้มุํงให๎ผู๎เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด๎วย ความสนใจใฝุรู๎  ความมุํงมั่น  อดทน  
รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การรํวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น  ความมีเหตุผล   การท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด   7    ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายความส าคัญของสารอาหารตําง ๆ ที่รํางกายต๎องการและองค์ประกอบทางเคมีในสารอาหาร 
2. ตรวจสอบและทดลองหาองค์ประกอบของสารอาหารที่มีอยูํในอาหารประเภทตําง ๆ 
3. ส ารวจและรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทตําง ๆ การใสํสารปรุงแตํงในอาหาร  

และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ในอาหาร 
4. ทดลองและตรวจสอบหาสารปรุงแตํงที่เป็นสารพิษปนเป้ือนในอาหาร 
5. อภิปรายและอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช๎สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 
6. วิเคราะห์และสรุปผลถึงการขาดแคลนสารอาหารบางชนิดของคนไทย  ตลอดจนการเกิดโรคที่มีผลจาก

การขาดแคลนสารอาหารบางชนิด 
7 วางแผนในการแก๎ปัญหาและแนวทางการแก๎ไขการขาดสารอาหารบางชนิดรวมถึงการบริโภคอาหาร

อยํางถูกหลักอนามัย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30283    เทคนคิปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์1               กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                              เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
 ศึกษากระบวนการแก๎ปัญหาและสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา   เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ    เนื้อเยื่อพืชและสัตว์    เทคนคิทางจุลชีววิทยาและเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอจากพืช 
 ศึกษาวิธีการแก๎ปัญหาทางเคมีเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณของวิตามินซีในผักและผลไม๎  สมบัติของ
แรํยิปซัมที่ใช๎ในอุตสาหกรรม  ภาวะและปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก   ผลของสารประกอบแฮไลด์ที่มีตํอสุขภาพ 
 เพื่อฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎ใฝุรู๎  มีความกระตือรือร๎นในกระบวนการค๎นคว๎า  มีทักษะในการใช๎เครื่องมือที่
เกี่ยวข๎องกับปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาและเคม ีมีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  มีความรู๎เกี่ยวกับวิธีการค๎นคว๎าหาข๎อมูลในเรื่องที่สนใจ  รวมทั้งวิธีการทดลองและเทคนิคที่เกี่ยวข๎อง 
 2.  มีทักษะในการใช๎วัสดุอุปกรณ์  เลือกใช๎หรือดัดแปลงอุปกรณ์และวัสดุทางชีววิทยาเพื่อใช๎ในการ
ทดลองได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  
 3.  สามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู๎ทางชีววิทยามาประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหา
พื้นฐานทางชีววิทยา 
 4.  มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู๎และมีทักษะปฏิบัติการเบื้องต๎นทางเคมี 
 5.  มีความรู๎ในเทคนิคการไทเทรตและสามารถปฏิบัติการการทดลอง วิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผัก
และผลไม๎ 
 6.  มีทักษะในการแก๎ปัญหาและสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
 7.  มีความรู๎และความคิดริเริ่มในการสร๎างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8.  มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการตัดสินใจ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม   
ว 30284    เทคนคิปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                    เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
 

 ฝึกกระบวนการคิดและการทดลองแก๎ปัญหาทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดระยะทาง  เวลา  อุณหภูมิ ใน
ระดับขนาดที่แตกตํางกันจากการใช๎ในชีวิตประจ าวัน  การวัดปริมาณทางไฟฟูา  ความผิดพลาดและขอบเขตของ
การวัด 
 ศึกษาวิธีการและลงมือปฏิบัติการ  ค๎นคว๎าความรู๎ที่ต๎องการผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์  ศึกษาการวัดและ
ประมวลผลข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรควบคุม การเขียนโปรแกรม 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจที่เกี่ยวข๎องกับปฏิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์  เพิ่มทักษะความช านาญและ
ความรู๎ในการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปด๎วยตนเองผํานตัวชํวยเหลือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช๎วงจรควบคุม
รํวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอํานคําและประมวลผลข๎อมูลในการท าโครงงาน  การทดลองตําง ๆ และมี
จิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  มีความรู๎และความเข๎าใจหลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับการวัด 
 2.  มีทักษะในการใช๎เครื่องมือวัดตําง ๆ 
 3.  มีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการใช๎เครื่องมือวัด 
 4.  ปฏิบัติการ ค๎นคว๎าความรู๎ที่ต๎องการผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
 5.  ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น 
 6.  ใช๎โปรแกรมส าเร็จด๎วยตนเองผํานตัวชํวยเหลือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตําง ๆ 
 7.  ใช๎วงจรควบคุมในการวัดผลและการประมวลผลข๎อมลูด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 8.  ออกแบบและท าการทดลองเล็ก ๆ ที่ใชว๎งจรควบคุมรํวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอํานคําและ
ประมวลผลข๎อมูล  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
161 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม   
ว 30285    โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                           เวลา 40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต  
 

 ศึกษา สืบค๎น วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ หรือภูมิปญัญา
ท๎องถิ่นน ามาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ ประเภททดลอง ประเภททฤษฎี และประเภทประดิษฐ์ 
หรือทั้งสี่ประเภท การเขียนเค๎าโครงของโครงงาน การวางแผนการทดลอง และด าเนินการตามตามเค๎าโครงการ
น าเสนอผลงานได๎อยํางเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์อยํางงํายตามรูปแบบได๎ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์    
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การทดลอง การปฏิบัติจริง  การใช๎กระบวนการกลุํมในการเรียนรู๎   การใช๎แหลํง
การเรียนรู๎และเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎สอดคล๎องกบัสาระ 
ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความสามารถด๎านการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ที่ต๎องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 

1. ใช๎ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู๎เบ้ืองต๎นได๎  
2.  อธิบาย  น าเสนอวิธีการแก๎ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ 
3. ใช๎เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์แก๎ปัญหาที่ก าหนดให๎ได๎ถูกต๎อง

เหมาะสมตามขั้นตอนและปลอดภัย  
4. คิดและเลือกเรื่องโครงงานได๎อยํางเหมาะสม  
5. ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจโดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม 
6. ท าโครงงานโดยอาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร์ได๎เหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30286    โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                           เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  

 
 ศึกษา สืบค๎น วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ หรือภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นน ามาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทตําง ๆ ศึกษาบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกกลุํมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรียนรู๎การปฏิบัติงานรํวมกันเป็นกลุํม การวางแผนเพื่อศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองที่เหมาะสมกับโครงงาน การเก็บข๎อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปและ
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติในรูปแบบรายงาน 5 บท น าเสนอผลรายงานกลุํมเพื่อเผยแพรํแกํผู๎ที่สนใจ  
 เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์   กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การทดลอง การปฏิบัติจริง การใช๎กระบวนการกลุํมในการ
เรียนรู๎   การใช๎แหลํงการเรียนรู๎และเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให๎
สอดคล๎องกับสาระ  ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความสามารถด๎านการอําน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ที่ต๎องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแผนการปฏิบัติงาน 
 2.  เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร ์
 3.  เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หรือชุมชน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30287    สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                          เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  

ศึกษาค๎นคว๎า ส ารวจ วิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนทีข่องสิ่งมีชีวิต สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศ  และระดับโลกการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ
อยํางคุ๎มคํา การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรทางธรรมชาติอยํางย่ังยืน โดยใช๎สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหลํง
เรียนรู๎ เพื่อน าความรู๎ที่ได๎รับมาใช๎เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมและน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู๎ ส ารวจตรวจสอบ สืบค๎นข๎อมลู อภิปรายให๎เกิด
ความรู๎ความเข๎าใจ  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีชีวจริยธรรม สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ สามารถตดัสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรมจริยธรรม น าความรูไ๎ปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ดูแลตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่นอยํางเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู ้

1. สืบค๎นข๎อมลูและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม  
2. อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติตํอความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต 
  3. อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา  
  4. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ  
  5. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนทีข่องสิ่งมีชีวิต  
  6. วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในระดับท๎องถิ่น  ระดับประเทศ  และระดบัโลก    
  7. อภิปรายแนวทางในการปูองกัน  แก๎ไข ปัญหา  สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม      
ว 30288    พฤกษศาสตร์ท้องถ่ิน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                          เวลา 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  สืบค๎น อภิปราย ความรู๎ทางด๎านพฤกษศาสตร์ท๎องถิ่น บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์  
อนุกรมวิธานพืชเบ้ืองต๎นและลักษณะพืช จดจ าลักษณะเดํนของพรรณไม๎  วิธีการเก็บข๎อมูล ความส าคัญของการ
เก็บตัวอยํางพรรณไม๎ และศกึษาวิชาการพืชขั้นสูง สํงเสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชถูกตามหลักวิชาการ  
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู๎ มีความรู๎ความเข๎าใจ  มีความคดิสร๎างสรรค์  มีชีวจ
ริยธรรม น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ดูแลตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่นอยํางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 
  1. มีความรู๎ทางด๎านพฤกษศาสตร์ท๎องถิ่น ชนิดและธรรมชาติของพันธุ์พืชประจ าถิ่น  
  2. เข๎าใจบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ ทีม่ีความหลากหลาย และการใชป๎ระโยชน์จากพันธุ์พืชในสวน
พฤกษศาสตร ์  
  3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอนุกรมวิธานพืชเบื้องต๎น สามารถจัดจ าแนกและจดจ าลักษณะเดํนของ
พรรณไม๎    
  4. มีทักษะกระบวนการในการเก็บข๎อมูล และให๎ความส าคัญกับการเก็บตัวอยํางพรรณไม๎  5. มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช รักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยู ํและสามารถขยายพันธุ์พืชที่ด๎วยวิธีการ
งํายๆ  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม     
ว 30289  วิทยาศาสตร์การกีฬา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                          เวลา 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร๎างของรํางกาย เชํนกระดูก กล๎ามเนื้อ หัวใจ ปอด เป็นต๎น การ
ท างานของอวัยวะระบบตํางๆ ของรํางกาย  สาเหตุที่น าไปสูํการเสื่อมสภาพของระบบการท างานของอวัยวะตํางๆ  
ภายในรํางกาย ตลอดจนวิธีการปูองกัน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณคําของอาหารแตํละชนิด และรู๎จักเลือก
รับประทานอาหารให๎ถูกต๎องได๎สัดสํวน ทั้งในปริมาตรและคุณภาพ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู๎  การ
ส ารวจตรวจสอบ สังเกต  คิดวิเคราะห์  อภิปราย ใช๎เทคโนโลยีสืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สรุปผล 
         เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มี การเลือกรับข๎อมูลอยํางมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม  ในการใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยาํงมีคุณธรรมจริยธรรม   

 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ  โครงสร๎างของรํางกาย  
2. อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับ  การท างานของอวัยวะระบบตํางๆ 
3. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหวํางอวัยวะระบบตํางๆ ภายในรํางกาย 
4. สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบและอธิบาย เกี่ยวกับสาเหตุที่น าไปสูํความเสื่อมสภาพของระบบการท างานของ

อวัยวะตํางๆภายในรํางกาย 
5. อภิปราย อธิบาย วิธีการปูองกันความเสื่อมสภาพของระบบการท างานของ อวัยวะตํางๆภายในรํางกาย 
6. สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบคุณคําของอาหารแตํละชนิด  
7. น าความรู๎ไปใช๎ในการเลือกรับประทานอาหารให๎ถูกต๎อง 
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ เกี่ยวกับความงามอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม  เลือกรับข๎อมูลขําวสารอยํางมีเหตุมีผล 
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อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30290     ธรณีวิทยา                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                           เวลา 20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาโครงสร๎างของโลก อายุของโลก ความเป็นมาของโลก ซากดึกด าบรรพ์ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 
และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู๎             
การส ารวจตรวจสอบ สังเกต คิดวิเคราะห์ อภิปราย ใช๎เทคโนโลยีสืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สรุปผล 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี การ
เลือกรับข๎อมูลอยํางมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม   
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
1. ศึกษาและอธิบายความหมายโครงสร๎างของโลก 
2. ศึกษาและอธิบายอายุของโลก 
3. สืบค๎นและอธิบายขั้นตอนการเกิด และความเป็นมาของโลก 
4. สืบค๎นและอธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ 
5. สืบค๎น และอธิบายความส าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 
6. ศึกษา สืบค๎น วิเคราะห์ และอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30291  เอกภพ กาแลกซี่ และระบบสรุิยะ               กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                             เวลา 20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแลกซี่ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ดาวเทียม และเทคโนโลยี
ส ารวจอวกาศ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู๎  การ
ส ารวจตรวจสอบ สังเกต คิดวิเคราะห์ อภิปราย ใช๎เทคโนโลยีสืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สรุปผล 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี การ
เลือกรับข๎อมูลอยํางมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 

1. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
2. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของกาแลคซี่ 
3. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของระบสุริยะ 
4. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
5. สืบค๎น และอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด๎านตํางๆ 
6. สืบค๎น และอธิบายการใช๎เทคโนโลยีส ารวจอวกาศ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30292 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                           เวลา 20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาผลงานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  จากแหลํงเรียนรู๎ โดยมี
การสืบค๎นข๎อมูล  วิเคราะห์ น าเสนอ อภิปรายและสรุปผล  ศึกษาสถิติเพื่อการวิจัย  รูปแบบการเขียนงานวิจัย  
เขียนเค๎าโครงงานวิจัยและน าเสนอเค๎าโครงงานวิจัย 
 เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  จากความรู๎ความเข๎าใจในงานวิจัยที่ศึกษา  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการตัดสินใจ   มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายระเบียบวิธีวิจัย 
 2.  สืบค๎นข๎อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.  เขียนและน าเสนอเค๎าโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาที่สนใจ 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ส21101 สังคมศึกษา 1                        3  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5  หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส21102 สังคมศึกษา 2                        3  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5  หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส21103 ประวัติศาสตร์ไทย1  1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย2  1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ส22101 สังคมศึกษา 3                        3  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5  หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส22102 สังคมศึกษา 4                        3  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5  หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย3  1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย4  1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ส23101 สังคมศึกษา 5                        3  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5  หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส23102 สังคมศึกษา 6                        3  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.5  หนํวยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส23103 ประวัติศาสตร์ไทย5  1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย6  1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ส21231 หน๎าที่พลเมือง 1             1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส21232 หน๎าที่พลเมือง 2             1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส22233 หน๎าที่พลเมือง 3             1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส22234 หน๎าที่พลเมือง 4             1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ส23235 หน๎าที่พลเมือง 5              1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส23236 หน๎าที่พลเมือง 6              1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส20201 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว              2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส20202 อาเซียนศึกษา                       2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส20203  ประชากรกับสิ่งแวดล๎อม            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส20204  เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน     2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ส31101 สังคมศึกษา 1              2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส31102 สังคมศึกษา 2              2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ส32101 สังคมศึกษา 3             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส32102 สังคมศึกษา 4             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ส33101 สังคมศึกษา 5             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส33102 สังคมศึกษา 6                      2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  6 
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1   1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2   1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3   1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4             1 ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5 หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
วิชาเพิ่มเติม 
ส30231  หน๎าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30232  หน๎าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30233  หน๎าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30234  หน๎าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30235  การเงินการธนาคารและการคลัง  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง  
ส30236  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง   
ส30237  อาเซียศึกษา 1                       2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง    
ส30238  อาเซียศึกษา 2                       2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส30239  พลังงานและสิ่งแวดล๎อม             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส30240   กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู๎        2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง  
ส30241   ภูมศิาสตร์กายภาพโลก             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง    
ส30242  เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย   2  ชั่วโมง / สัปดาห ์1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง   
ส30243  เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์สากล 2  ชั่วโมง / สัปดาห ์1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง   
ส30244  ประชากรกับคุณภาพชีวิต         2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง  
ส30245  สิ่งแวดล๎อมศึกษา                   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส30246  ภูมปิัญญาไทย  1                   2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส30247  ภูมปิัญญาไทย  2                 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง                            
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ชั้นมัธยมศึกาตอนต้น 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 21101  สงัคมศึกษา 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
          ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย   ทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย   เส๎นแบํงเวลาความแตกตํางของเวลา มาตรฐานกับเวลาท๎องถิ่นภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตํอการเลื่อนไหลของความคิด  
เทคโนโลยี  สินค๎า  และประชากร  แนวทางการใช๎และอนุรักษ์ทรัพยากร  รวมทั้งความรํวมมือและการพึ่งพาซึ่ง
กันและกันระหวํางประเทศในทวีปเอเชียออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหาอยํางมีวิจารณญาณ   การใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น  
จัดท าข๎อมูลสารสนเทศและใช๎วิธีการสื่อสาร  โดยรายงานขําวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎อง 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ   เกิดจิตส านึกรู๎คุณคําของทรัพยากร   วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ปูองกันและระวังภัยธรรมชาติ   และสามารถเปรียบเทียบ  วัน  เวลา  ของประเทศไทยกับทวีปตําง  ๆ 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต๎น   หลักการบริโภคที่ดี  ปัจจัย  คํานิยม
พฤติกรรมของการบริโภค   และผลดแีละผลเสียของพฤติกรรมดังกลําว   หลักการ  คุณคําและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอสังคมไทย  ประเภท  ความส าคัญของสถาบนัการเงินที่มี
ตํอระบบเศรษฐกิจ  บทบาทหน๎าที่ของธนาคารกลาง  การหารายได๎  การออม  การลงทุน  กฎอุปสงค์  อุปทาน  
และปัจจัยทีม่ีผลตํอการก าหนดอุปสงค์  อุปทาน  กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ตัวอยํางการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหาอยํางมีวิจารณญาณ   การใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น  
จัดท าข๎อมูลสารสนเทศและใช๎วิธีการสื่อสารโดยรายงานขําวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎อง 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร ์มีความซื่อสัตยส์ุจริต  รู๎จักประหยัดการออม  
ด ารงชีวิตอยํูอยํางพอเพียง  และสามารถยกตัวอยํางบุคคลหรือแหลํงข๎อมูลที่น ามาประกอบในการปฏิบัติได๎ทุกครั้ง 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
 ส 3.1  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3    
 ส 3.2  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3, ม1/4  
 ส 5.1  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3   
 ส 5.2  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3 , ม1/4  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 21103 สังคมศึกษา 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต           

 
ศึกษากฎหมายการคุ๎มครองสิทธิของบุคคล  สิทธิมนุษยชน  หลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร๎างและ

สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันการแบํงและการถํวงดุลอ านาจอธิปไตยทั้ง3ฝุาย   
รวมทั้งวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี  ความเป็นธรรมทางสังคม   ความคล๎ายคลงึและ            
ความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมรวมทั้งการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนแก๎ปัญหาอยํางมีวิจารณญาณ   การใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น  จัดท า
ข๎อมูลสารสนเทศ  และใช๎วิธีการสื่อสารโดยรายงานขําวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎อง 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจถึงประโยชน์และวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย   บทบาทหนา๎ที่ของเยาวชนที่มี
ตํอสังคมประเทศชาติ   และเลือกแนวทางปฏิบัติในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของกรุงธนบุรี 

ศึกษาการเผยแผํ  ความส าคญั  ประวัติของ ศาสนาพุทธสาวก พุทธสาวิกาชาดก และปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ   ยอมรับความหลากหลายและความแตกตํางทางศาสนา  
การฝึกบริหารจิตเจริญปัญญาโดยวิธีอานาปานสติ  และวธิีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หรอืตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ   สามารถยกตัวอยํางบุคคลในท๎องถิ่นหรือประเทศที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางด๎านศาสนาสัมพันธ์                 
การบ าเพ็ญประโยชน์และบ ารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตกรุงธนบุรี  รวมทั้งวิถีชีวิตและบทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผํพระพทุธศาสนาการเข๎าพบและแสดงความเคารพพระภิกษุ การจัดโต๏ะหมูํบูชา  และ              
การกลําวอาราธนาตําง  ๆโดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหาอยํางมีวิจารณญาณ   การใชเ๎ทคโนโลย ี             
ในการสืบค๎น  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศและใช๎วิธีการสื่อสารโดยรายงานขําวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎อง  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในศาสนาที่ตนนับถือ   และสามารถน าหลักศาสนาไปปฏิบัติโดยไมํท าให๎
ตนเองหรือผู๎อื่นเดือดร๎อน 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
 
     ส1.1  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 , ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม1/7,  ม1/8,  ม1/9, ม1/10,  ม1/11 

 ส 1.2  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 , ม1/4,  ม1/5 
 ส 2.1 ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3, ม1/4 
 ส2.2  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 22101  สงัคมศึกษา3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย น าเสนอปัจจัยที่มผีลตํอการลงทนุและการออม การผลิตสินคา๎และบริการ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ แนวทางการพัฒนาการผลิตในท๎องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนว
ทางการคุ๎มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู๎บริโภค ระบบเศรษฐกิจและยกตัวอยํางการพึ่งพาอาศัยกัน และการ
แขํงขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สํงผลตํอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวํางประเทศ การแขํงขันการค๎าในประเทศและตํางประเทศที่สํงผลตอํคุณภาพสินค๎า  ปริมาณการผลิตและ
ราคาสินค๎า 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคม การ
เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎ม วิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมใน
ทวีปยุโรปและแอฟริกาตํอประเทศไทยและโลก อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางภูมิศาสตร์ที่สํงผลตํอการประกอบ
อาชีพของชาวธนบุร ี
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม การสืบค๎น การน าเสนอ การวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติแผนที่และการอภิปราย 
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎แก๎ปัญหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและ
คํานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
 ส 3.1 ม 2/1 , ม 2/2 
 ส 3.2 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 
 ส 5.1 ม 2/1 , ม 2/2 
 ส 5.2 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 22103  สงัคมศึกษา 4                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่ 2                        เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต           
   
 ศึกษาและวิเคราะหก์ารเผยแผํพระพุทธศาสนาเข๎าสูํประเทศเพื่อนบ๎าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ตํอสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม พุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาวพุทธตัวอยําง  ชาดก พระรัตนตรัย  หลักธรรมค าสอน  
พระไตรปิฎก  พุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิตและเจรญิปัญญา  หนา๎ที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ  ศาสนพิธี
และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์ความแตกตํางของศาสนพิธี พิธีกรรมและแนวทาง
ปฏิบัติของศาสนาพุทธกับศาสนาอื่น  

ศึกษาการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ           การปฏิบัติ
ตนตามสถานภาพบทบาท สิทธิ  เสรีภาพ หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์ความคล๎ายคลึง
และความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือน าไปสูํความเข๎าใจอันดี
ระหวํางกัน  กระบวนการในการตรากฎหมาย ข๎อมูลขําวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบตํอสังคมไทย 
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม  การสืบค๎นข๎อมูล การน าเสนอข๎อมูล  การวิเคราะห์  การฝึกปฏิบัติแผนที่และ
การอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
 
 ส 1.1 ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4, ม 2/5 , ม 2/6, ม 2/7 , ม 2/8, ม 2/9, ม 2/10, ม 2/11 
 ส 1.2 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4, ม 2/5 
 ส 2.1 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 
 ส 2.2 ม 2/1 , ม 2/2  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 23101  สงัคมศึกษา  5                            กลุ่มสารการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต๎ วิเคราะห์การเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม แนวทาง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม  วิเคราะหส์าเหตุและ
ผลกระทบตํอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมที่สงํผลตํอประเทศไทย 
 ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นทางเศรษฐศาสตร์เกีย่วกับการผลิต  การบริโภคและการแลกเปลี่ยน เข๎าใจบทบาท
หน๎าที่ของสถาบันการเงิน  ระบบเศรษฐกิจแบบตํางๆเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสํวนรํวมในกิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงํชาติและนโยบายของรัฐบาลที่มีผลตํอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู๎  การอภิปราย การแก๎ปัญหา  กระบวนการกลุํม  การ
จัดการและปฎิบัติ เพื่อให๎ผู๎เรยีนเกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  รู๎จักคิดวิเคราะห์  แก๎ปญัหาการเรียนรู๎อยํางมีความสุข
และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด   
 
 ส 3.1       ม3/1 ,  ม3/2 , ม3/3 
 ส 3.2      ม  3/1, ม  3/2 , ม  3/3 ,ม 3/4, ม 3/5 , ม  3/6  
 ส 5.1     ม3/1 ,  ม3/2 
 ส 5.2 ม3/1 ,  ม3/2 , ม3/3 , ม3/4, ม 3/5 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 23103  สงัคมศึกษา   6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาและอธิบายการเผยแพรํพระพุทธศาสนา  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  อภิปราย
ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติจากพุทธรูปปาง
ตํางๆ  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยํางพุทธสาวกและศาสนิกชนตัวอยําง  อธิบายสังฆคุณและข๎อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 วิเคราะห์หลักธรรมและปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนนับถือ   พัฒนาการเรียนรู๎ ด๎วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ  คือ วิธีคิด  แบบสบืสาเหตุปัจจัย  รู๎และเข๎าใจวธิีสวดมนต์  แผํเมตตา และการบริหารจัด
เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   วิเคราะห์ความแตกตําง รักการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนของศาสนาอื่น 
 อธิบายความแตกตํางของลักษณะการกระท าความผิดคดีอาญาและคดีแพํง เห็นความส าคัญและการมี
สํวนรํวมตามหลักสิทธิมนุษยชน เห็นความส าคัญของวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาไทย  เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม  วิเคราะห์ปัจจัยทีก่ํอให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งในสังคมเสนอแนวคิดการด ารงชีวิตในสังคมให๎มีความสุข  
อธิบายระบอบการปกครอง  วิเคราะห์เปรียบเทียบ การปกครองของไทย กับประเทศอื่น ในระบอบประชาธิปไตย 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู เกี่ยวกับการเลือกตั้งและตรวจสอบการใช๎อ านาจของรัฐ  วิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบที่เปน็อุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู๎  การอภิปราย การแก๎ปัญหา  กระบวนการกลุํม  การ
จัดการและปฏิบัติ เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  รู๎จักคิดวิเคราะห์  แก๎ปัญหาและเห็นคุณคําของการน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
 
 ส 1.1     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4, ม 3/5 , ม 3/6, ม 3/7 , ม 3/8, ม 3/9, ม 3/10 
 ส 1.2     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4, ม 3/5 , ม 3/6, ม 3/7 
 ส 2.1     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4, ม 3/5 
 ส 2.2     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 21102  ประวัติศาสตร์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาการใช๎เวลา  ชํวงเวลาและยุคสมัย ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทยความส าคัญของเวลา   
และชํวงเวลาส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบ
ศักราชตําง ๆ   ตัวอยํางการเทียบศักราช  ตัวอยํางการใช๎ศักราชตําง ๆ   ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย   
ความสัมพันธ์ของอดีตที่มีตํอปัจจุบันและอนาคต  ความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร ์ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความส าคญัเชื่อมโยงกันในฐานะที่เป็นพลโลกตัวอยํางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรไ์ทยสมัย
สุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต๎น และหลักฐานช้ันรอง  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ศึกษาเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทยัและเหตุการณ์ส าคัญสมัยธนบุรี  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์   เศรษฐกิจ และการเมือง   
สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอํพัฒนาการด๎านตําง ๆ  ของประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  ที่ตั้ง  
ความส าคัญและอิทธิพลของแหลํงอารยธรรมโบราณ  ได๎แกํแหลํงทํองเทีย่วหรือโบราณสถาน  โบราณวัตถุในเขต
ธนบุรี  แหลํงมาดกโลกในประเทศไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  ที่มีตํอพฒันาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  กระบวนการกลุํม   กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพือ่ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย์  ภูมิใจในความเป็นไทย  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 ส4.1  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 
 ส 4.2   ม1/1,  ม1/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 21104   ประวัติศาสตร์ 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยกํอนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย   รฐัโบราณและรัฐไทยในดินแดน
ประเทศไทย   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัและพัฒนาการด๎านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกจิ  สังคม
วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย   และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของอาณาจักรสุโขทัย  ตลอดจนปัจจัยที่น าไปสูํ
ความเสื่อมของอาณาจักร 
 โดยใช๎กระบวนการคิด   วิเคราะห์   กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล   กระบวนการกลุํม  กระบวนการทาง
สังคม   กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ภูมิใจในความเป็นไทยมคีวาม
ซื่อสัตย์  ใฝุเรยีนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
          ส4.2  ม1/2 
 ส4.3  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 22102  ประวัติศาสตร3์                กลุ่มสาระการรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่ 1                         เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาวิธีการประเมินความนําเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะตํางๆและตัวอยํางการ
ประเมินความนําเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติสาสตร์ไทยที่อยูํในท๎องถิ่นของตนเองหรือหลักฐานสมัยอยุธยา 
ตัวอยํางการวิเคราะห์ข๎อมูลจากเอกสารตํางๆในสมัยอยุธยาและธนบุรี ตัวอยํางการตีความข๎อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีและการแยกแยะระหวํางข๎อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริง
กับข๎อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความส าคญัของการวิเคราะห์ข๎อมูลและการตีความทาง
ประวัติศาสตร์และที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคตํางๆในทวีปเอเชีย (ยกเว๎นเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎) ที่มี
ผลตํอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่ตั้งและความส าคัญของแหลํงอารยธรรมตะวันออกและแหลํง
มรดกโลกในประเทศตํางๆในภูมิภาคเอเชียและอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีตํอภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการ
ใช๎เทคโนโลยีกระบวนการกลุํมสัมพันธ์และกระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพือ่ให๎ผู๎เรียนมคีวามรู๎ ความเข๎าใจการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์และที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคตํางๆในทวีปเอเชีย มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ มีวินัย  ใฝุความรู๎ ภูมิใจในความเป็นไทย   มุํงมั่นใน
การท างาน ด ารงชีพอยํูอยํางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 ส 4.1 ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 
 ส 4.2 ม 2/1 , ม 2/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 22104  ประวัติศาสตร์  4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่สํงผลตํอความเจริญรุํงเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด๎านการเมืองในด๎านการเมือง  การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1และการกู๎เอกราช ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2การกู๎เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย
สมัยธนบุรีและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคญัของ ไทยและตํางชาติที่มีสํวนสร๎างสรรค์ชาติ
ไทย  
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการ
ใช๎เทคโนโลยีกระบวนการกลุํมสัมพันธ์และกระบวนการแก๎ปัญหา     
 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีและผลงานของบุคคลส าคญั
ของชาติไทยและตํางชาติ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย  ใฝคุวามรู๎ ภูมิใจในความเป็นไทยมุํงมัน่ในการ
ท างานด ารงชีพอยํูอยํางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 ส 4.3 ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 23102   ประวัติศาสตร์   5                       กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           
 
 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ใชข๎ั้นตอนของวิชาการทางประวัติศาสตร์ ศึกษา
เรื่องราวที่ตนสนใจ 
 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมโลก  ความรวํมมือและความขัดแย๎ง ในครสิต์ศตวรรษ 
ที่ 20  อทิธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  วิเคราะห์  พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์    ด๎านการเมืองการปกครองในชํวงสมัยตํางๆ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู๎  การอภิปราย การแก๎ปัญหา  กระบวนการกลุํม  การ
จัดการและปฎิบัติ เพื่อให๎ผู๎เรยีนเกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  รู๎จักคิดวิเคราะห์  แก๎ปญัหา     เรียนรู๎ได๎ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์    มีความรักชาติ       ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วดั รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด  
 
 ส 4.1     ม 3/1 , ม 3/2  
 ส 4.2     ม 3/1 , ม 3/2  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

 ส 23104  ประวัติศาสตร์ 6                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           

 
ศึกษาและวิเคราะห์การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทยอธิบายพัฒนาการของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ด๎านการเมืองการปกครอง    บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร๎างสรรค์ความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลตํอการพัฒนาชาติไทย  ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์อธิบายบทบาทของไทยตั้งแตํเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง 
ปัจจุบันในสังคมโลก 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู๎  การอภิปราย การแก๎ปัญหา  กระบวนการกลุํม  การ
จัดการและปฏิบัติ เพื่อให๎ผู๎เรยีนเกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  รู๎จักคิดวิเคราะห์  แก๎ปญัหา  เรียนรู๎ได๎ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ มีความรักชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 
 ส 4.3     ม 3/1 , ม 3/2  ,ม 3/3 , ม 3/4 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           
 

มีสํวนรํวมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคําและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์
และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช๎ธรรมชาติชํวยธรรมชาติ 
การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที ่

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู ้
 

1. มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสยีสละตํอสังคม 
3. เห็นคุณคําและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยํางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2                          กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใช๎เหตุผล มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูล 
เพื่อใช๎ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมตําง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล๎อม อยูํรํวมกันอยํางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด๎วยการเคารพ
ซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อื่น ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความ
ขัดแย๎ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมํตรงกัน ด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ย การเจรจาตํอรอง 
การระงับ ความขัดแย๎ง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่ อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู ้
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตําง ๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และอยูํรํวมกัน อยําง

สันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
4. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 21233 หน้าที่พลเมือง 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
         

มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อื่นให๎อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู๎อื่นให๎มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคํา อนุรักษ์ 
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและแนะน าผู๎อื่นให๎มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู ้
 

1. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อื่นให๎อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะน าผู๎อื่นให๎มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสียสละตํอสงัคม 
3. เห็นคุณคํา อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาไทย 
4. เป็นแบบอยํางและแนะน าผู๎อื่นให๎มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง  
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ส 21234 หน้าที่พลเมือง 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขําวสารบ๎านเมือง ความกล๎าหาญ ทาง
จริยธรรม การเป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตํอกิจกรรมของห๎องเรียน
และโรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตําง ๆ และรู๎ทันขําวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู๎มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่  ใฝุหาความรู๎ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง ความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล๎อม การอยูํรํวมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่น
ผู๎อื่น ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง โดยสันติวิธีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิ การใช๎ของสํวนรวม ด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ย การเจรจาตํอรอง การระงับ ความขัดแย๎ง ปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู ้
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม ตําง 

ๆ และรู๎ทันขําวสาร 
3. เห็นคุณคําของการอยํูรํวมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
4. มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
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ส 21235 หน้าที่พลเมือง 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   
 

มีสํวนรํวม แนะน าผู๎อื่นให๎อนุรักษ์ และยกยํองผู๎มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา
การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู๎อื่นและมีสํวนรํวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ 
และเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคํา อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง และมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ แก๎ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู ้
 

1. มีสํวนรํวม แนะน าผู๎อื่นให๎อนุรักษ์ และยกยํองผู๎มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะน าผู๎อื่น และมีสํวนรํวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสียสละ 
3. เห็นคุณคํา อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
4. เป็นแบบอยํางและมีสํวนรวํมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 21235 หน้าที่พลเมือง 6                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช๎สิทธิและหน๎าที่ การใช๎เสรีภาพอยําง
รับผิดชอบ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตํอกิจกรรมของ
ห๎องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหน๎าที่ของบุคคลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู๎มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่
เกิดจาก การกระท าของตนเอง 

เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทํามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตําง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล๎อม การอยูํ
รํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยา และวาจาดู
หมิ่นผู๎อื่น ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง ในเรื่อง
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู๎สาว ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู๎ 
ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู ้
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหน๎าที่ของบุคคล เพื่อใช๎

ประกอบการตัดสินใจ 
3. เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันในภูมิภาคตําง ๆ ของโลกอยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขดัแย๎ง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20201 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3              เวลา 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การประกอบอาชีพ รายรับรายจําย การกระจายรายได๎ หลักการการ

จัดท าบัญชี งบดุลและการออมทรัพย์ จัดท าบัญชีรายรับรายจําย การกระจายรายได๎ของบุคคล และครอบครัว 
 สํงเสริมให๎เกิดการประหยัด อดออม มีความสามารถและการใช๎ทักษะชีวิตที่มีคุณภาพในสังคม 
 เห็นความส าคัญของการประหยัดอดออม ความพอดีและความพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู ้
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รายรับรายจํายและ
การกระจายรายได๎ของครัวเรือน 

2. มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าบัญชีรายรับรายจํายขั้นพ้ืนฐานในสํวนบุคคลและครอบครัว 
3. สามารถน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎กับเศรษฐศาสตรค์รอบครัวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถวางแนวทางและแบบแผนในการด าเนินชีวิตในครอบครัว และสังคมได๎อยํางมีคุณภาพ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20202 อาเซียนศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3              เวลา 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการกํอตั้ง โครงสร๎าง ความรํวมมือของอาเซียนในด๎านตําง ๆ ความเป็นมา
ของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุํงหมายของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของ
ไทยในด๎านทรพัยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลที่ประเทศไทยจะได๎รับจากการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล ให๎ผู๎เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ และ
สรุปความรู๎ที่ได๎เป็นแผนผังความคิด กระตุ๎นให๎แสดงความคิดเห็นอยํางหลากหลาย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุํมอาเซียนและปฏิบตัิตนในฐานะที่
เป็นสํวนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกตํางทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตํละประเทศ และปรับตัวในการอยูํรํวมกันในประชาคมอาเซียนได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎และเข๎าใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกตํางและความ
คล๎ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสํงเสริความเสมอภาคและความยุติธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนที่เหมือนกันทั่วโลก 

2. รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสร๎าง กฎบัตรอาเซียนและความรํวมมือใน
ด๎านตําง ๆตระหนักถึงความส าคัญของการท างานรํวมกับผู๎อื่น เพื่อจัดการกับความท๎าทายและสร๎างความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

3. รู๎และเข๎าใจการเตรียมความพร๎อมของประเทศไทยในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในบริบทด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล๎อมและ ประโยชน์ที่ไทยจะได๎รับจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนด๎วยความ
ตระหนักในเปูาหมายเดียวกัน 

4. รู๎และเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางประเทศคูํค๎า องค์กรที่ส าคัญของโลกและบทบาทของอาเซียนในสังคม
โลกด๎านตํางๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานรํวมกับผู๎อื่นและความรับผิดชอบที่มีตํอตนเอง และ
สังคม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20203  ประชากรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่ - 3           เวลา 40 ชั่วโมง            จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศน์และการเปลีย่นแปลง ความหมายและความส าคัญของการศึกษา 
เกี่ยวกับภาวะประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
 โดยใช๎กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการกลุํม การคิดวิเคราะห์ การศึกษาสถานการณ์จริง การ
น าเสนอผลงานเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สถานการณด์๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 เกิดความตระหนัก เห็นคุณคาํ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และมีสํวนรํวมในการ
แก๎ปัญหา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
2. วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
3. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ์ระหวํางประชากรกับ

สิ่งแวดล๎อม 
4. มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. เห็นคุณคําและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20204 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน      กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่ - 3                  เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกติ 
 

ศึกษาหลักคุณธรรม จริยธรรมส าหรับพัฒนาคนในสังคมไทยและสังคมอ่ืนๆ ทุกด๎าน โดยศึกษา บทบาท 
พฤติกรรม และผลงานของบุคคลตัวอยํางทั้งชาวไทยและตํางชาติ 
 วิเคราะห์บทบาท พฤติกรรม และผลงานของบุคคลตัวอยํางที่โดดเดํน และสามารถน ามาใช๎เป็นแบบแผน
พฤติกรรมแกํคนในสังคมได๎ด๎วย วิธีการสืบค๎นข๎อมูลทั้งทางตรงและทางอ๎อม มีการเปรียบเทียบและน าเสนอแบบ
แผนพฤติกรรมที่ดีงาม 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคนควบคูํกับการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส าคัญ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู ้
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่ใช๎เป็นแบบแผนพฤติกรรมในการพัฒนาคนในสังคม 
2. ยกตัวอยํางบุคคลส าคญัทั้งไทยและตํางประเทศที่มีบทบาทพฤติกรรมและผลงานที่โดดเดํนทั้งด๎าน

สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ 
3. วิเคราะห์บทบาท พฤติกรรม และผลงานที่โดดเดํนของบุคคลตัวอยํางของไทยและตํางประเทศ 
4. น าพฤติกรรมทีโ่ดดเดํนของบุคคลตัวอยํางมาเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตในสังคม 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

 ส 31101 สังคมศึกษา 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 วิเคราะห์ สังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎า ข๎อปฏิบัติทางสายกลางในทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนาศรัทธาและปญัญา พทุธประวัติ ข๎อคิดและแบบอยํางการดาเนินชีวิตจากพุทธสาวก 
ชาดก ศาสนิกชนตัวอยําง หลักธรรม พระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
พระพุทธศาสนากับการแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 วิเคราะห์โครงสร๎างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สทิธิ
มนุษยชน ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ปัญหา
การเมืองที่สาคัญในประเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย สืบค๎นข๎อมูล เปรียบเทียบ นาเสนอแนวทางปฏิบัติตน 
และมีสํวนรํวมสนับสนุน เพื่อให๎เห็นคุณคํา มีความตระหนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึกและมีคํานิยมที่ดีงาม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
 

ส 1.1 ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/5 , ม.4 - 6/13 - ม.4 - 6/17 , ม.4 - 6/19 , ม.4 - 6/20 , 
ม.4 - 6/22 
ส 1.2 ม.4 - 6/1 - ม.4 - 6/4 
ส 2.1 ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/2 , ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/5 
ส 2.2 ม.4 - 6/1 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 31102 สังคมศึกษา 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2                       เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
  
            ศึกษาการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ตํอเศรษฐกิจและสังคม ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปตําง ๆ 
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย สืบค๎น อธิบาย นาเสนอแนวทางปฏิบัติตน และมีสํวนรํวมสนับสนุน 
เพื่อให๎เห็นคุณคํา มีความตระหนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันอยํางพอเพียง เพื่อกํอให๎เกิดความ
สมดุลในชีวิต สังคม และประเทศชาติอยํางยั่งยืน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 

ส 3.1 ม.4 – 6/1 - ม.4 – 6/3 
ส 5.1 ม.4 – 6/1 - ม.4 – 6/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 32101 สังคมศึกษา 3              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการและการคิดระหวําง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ การฝึกหดัอบรมตน การพึ่งตนเองและการมุํงอิสรภาพ การศึกษาที่สมบูรณ์ตาม
หลักสัทธรรม 3 พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ ความหมายและคุณคําของธรรม ธรรมในกรอบของ
อริยสัจ 4 ได๎แกํ ทุกข์ในโลกธรรม8 สมุทัยในกรรม12 และมิจฉาวณิชชา5 นิโรธในวิมุตต5ิ มรรคในอปริหานิยธรรม
7 ปาปณิกธรรม3 ทิฏฐธัมมิกตัถสังวัตตนิกธรรม4 โภคอาทิย5 อริยวัฒฑ5ิ และมงคล38 เมือถูกโลกธรรมจิตไมํ
หวั่นไหว จิตไมํเศร๎าโศก จิตไมํมัวหมองและจิตเกษม พุทธศาสนสุภาษิตบท ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธน : 
คนขยันเอาการเอางาน กระทาการเหมาะสม ยํอมหาทรัพย์ได๎ วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา : เกิดเป็น
คนควรจะพยายามจนกวําจะประสบความสาเร็จ สนฺตุฏฺฐี ปรม ธน : ความสันโดษเป็นทรัพย์อยํางยิ่ง อิณาทาน 
ทุกฺข โลเก : การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก แบบอยํางการดาเนินชีวิตของพุทธสาวก พุทธสาวิกาได๎แกํ พระอนุรธ 
พระองคุลิมาลและพระธัมมทนินาเถรี จากชาดกมโหสถชาดก จากศาสนกิชนตัวอยํางได๎แกํ จิตตคหบดี สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาสจารย(์พุทธทาสภิกข)ุ พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) และดร.
เอ็มเบ็ดการ์ การสังคายนาและการเผยแผพํระไตรปิฎก ประวัติศาสดามูฮัมมัด คํานิยมและจริยธรรม การขจัด
ความขดัแย๎ง การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได๎แกํ การคิดแยกแยะสํวนประกอบและการคิด
วิภัชชวาท การบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานด๎วยการสวดมนต์แปล แผํเมตตาและการนาไป
ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎คุณภาพชีวิตและสังคม มิชฉาวณิชชา5หลักธรรมส าคัญในการอยูํรํวมกันอยํางสันติ การ
ปฏิบัติตํอพระสงฆ์ด๎วยเมตตาและการปฏิสันถารด๎วยความเคารพตามหลักมารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวตามหลักทิศเบื้องลาํงในทิศ 6 และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตามหลัก
ปฏิสันถาร 2 คุณคําและประโยชน์ของงานพิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู๎ขอบรรพชาอุปสมบทและเครื่อง
อัฏฐบริขาร การปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องเหมาะสมในวันส าคญัและเทศกาลส าคัญทางศาสนา การสัมมนาและ
ข๎อเสนอแนะในการธ ารงรักษาศาสนสถานที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาชาติและโลกโดยใช๎กระบวนการวิถีทางแหํง
ปัญญา 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความตระหนักในการธ ารงรักษาศาสนาเป็น
หลักในการอยูรํํวมกันอยํางสันติ ด๎วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายแพํงเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพํงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
เชํน ซื้อขาย ขายฝาก เชําทรัพย์ เชําซื้อ กู๎ยืมเงิน จานา จานอง กฎหมายอาญาเชํนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรํางกาย กฎหมายอื่นๆที่ส าคญั เชํน รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบัน 
กฎหมายการับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ๎มครองผู๎บรโิภค ข๎อตกลงระหวํางประเทศเชํน 
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหวํางประเทศ คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศ ชาติ
และสังคมโลกทางด๎านการเคารพกฎหมายและกติกาสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู๎อื่น มีเหตุผล รับ
ฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น มีความรบัผิดชอบตํอตนเอง ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เข๎ารํวมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง มีสํวนรํวมในการปูองกัน แก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล๎อม มี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ความหมาย ความส าคัญแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน 
บทบาทขององค์กรระหวํางประเทศในเวทีโลกที่มีผลตํอประเทศไทย สาระส าคัญของปฏิญญาสากลวาํด๎วยสิทธิ
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มนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนัเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิ
มนุษยชนในประเทศและแนวทางการแก๎ปัญหาและพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐ ฐานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ การ
ตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐตาม รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เชํนการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ และการตรวจสอบโดยประชาขนโดยกระบวนการความเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถปฏบิัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีความตระหนักในการ
ธ ารงรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย และการปกครองตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในการอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข ด๎วยการ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
 

ส1.1 ม.4 - 6/6 - ม.4 - 6/8, ม.4 - 6/12 - ม.4. - 6/15, ม.4 - 6/17 - ม.4 - 6/21 
ส 1.2 ม.4 - 6/1 - ม.4 - 6/2 ส1.2 ม.4 - 6/4 - ม.4 - 6/5 
ส 2.1 ม.4 - 6/1, ม.4 - 6/3 - ม.4 - 6/4 
ส 2.2 ม.4 - 6/3 - ม.4 - 6/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 32102 สังคมศึกษา 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมภิาค
ตํางๆของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในสํวนตําง ๆ ของโลก การเกิดภูมิสังคมใหมํของโลก การ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เชํน ภาวะโลกร๎อน ความแห๎งแล๎ง สภาพอากาศแปรปรวน สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพในสํวนตําง ๆ ของโลกที่มีผลตํอการเกิดภูมิสังคมใหมํ ๆ ในโลก วิกฤติการณ์ 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทยและโลก มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในประเทศและนอกประเทศ บทบาทขององค์การและการประสานความ
รํวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในภูมิภาคตําง ๆ ของโลกโดยกระบวนการปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในระบบของธรรมชาติ ปฎิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์
กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิดการสร๎างสรรค์วัฒนธรรม มีสํวนรํวมและมีจติสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด๎วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการก าหนดคําจ๎าง กฎหมายที่เกี่ยวข๎องและอัตราคําจ๎างแรงงานใน
สังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจํายและจัดสรรในทางเศรษฐกจิ 
ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผํานมาโดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมฉบับที่ผํานมา การ
พัฒนาประเทศที่นาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 
วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลตํอการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีตํอภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค๎าและบริการ การค๎าและการลงทุนระหวํางประเทศ บทบาทขององค์กรระหวําง
ประเทศในเวทกีารเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทยโดยกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากร 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตํางๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกสามารถบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ ด๎วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม.4 - 6/2, ม.4 - 6/4 
ส 5.2 ม.4 - 6/1 -ม.4 - 6/3 
ส 3.1 ม.4 - 6/1- ม.4 - 6/2 ส 3.2 ม.4 - 6/2     
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 33101     สังคมศึกษา 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  ชั่วโมง     1.0   หน่วยกิต 

 
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา วิเคราะห์คุณคําด๎านเป็นศาสตร์แหํงการศึกษา ฝึกคนไมํให๎

ประมาท มุํงประโยชน์สุขและสันติแกํบุคคล สังคมและโลก  วิเคราะห์พุทธประวัติด๎านการบริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนาและหลักธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ลักษณะพระสงฆ์ที่ถึงพร๎อมด๎วยหลักสังฆ
คุณ  หลักธรรมที่สรุปลงในอริยสัจ 4 ที่น ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาหลักการปฏิบัติสมาธิตามวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ถูกต๎อง 
เหมาะสม  ศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยําง น าจริยวัตรของทํานเหลํานั้น   มา
ประยุกต์ใช๎เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  ศึกษาบทบาทและหน๎าที่ของพุทธบริษัทและตระหนักถึงความส าคัญใน
การรักษาพระพุทธศาสนาให๎ยั่งยืน รวมทั้งมารยาทชาวพุทธที่ปฏิบัติอยํางเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตํอ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ  ศึกษาประเภท วิธีการ และประโยชน์ของศาสนาพิธี และปฏิบัติตนตามศาสนพิธีแบบ
ตําง ๆ ได๎ถูกต๎อง เหมาะสมตามโอกาส 

เพื่อให๎รักการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู๎เทําทันสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รู๎จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักช าติ และ       
ท๎องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข            มี
คํานิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ยึดหลักธรรมของศาสนาที่  นับถือเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต มุํงมั่นในการท าความดี และสามารถน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 16  ตัวชี้วัด 
 

ส 1.1 ม.4-6/9  ส 1.1 ม.4-6/10  ส 1.1 ม.4-6/11  ส 1.1 ม.4-6/12  ส 1.1 ม.4-6/13  
ส 1.1 ม.4-6/14  ส 1.1 ม.4-6/15  ส 1.1 ม.4-6/16  ส 1.1 ม.4-6/17  ส 1.1 ม.4-6/18   
ส 1.1 ม.4-6/19  ส 1.1 ม.4-6/20  ส 1.1 ม.4-6/21  ส 1.1 ม.4-6/22 

 ส 5.2 ม.4-6/4  ส 5.2 ม.4-6/5 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 33103     สังคมศึกษา 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 

 
ศึกษาการใช๎ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อมในการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นทั้งใน

ประเทศไทยและโลก  และศึกษาการแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล วิธีการ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลและแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ และรู๎จักเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาใช๎อยํางมีวิจารณญาณ
เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่นของตน 

ศึกษาปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทยและสังคม 
อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต การประสานความสัมพันธ์และประสาน
ประโยชน์รํวมกันระหวํางประเทศระหวํางประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อชํวยเหลือและสํงเสริมด๎านวัฒนธรรม 
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและหลักการของระบบสหกรณ์ ตัวอยํางและประเภทของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ  ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ
ในชุมชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตัวอยํางการรวมกลุํมที่ประสบความส าเร็จในการแก๎ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 

เพื่อให๎รักการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู๎เทําทันสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม รู๎จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท๎องถิ่น  มีคํานิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ยึดหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต มุํงมั่นใน
การท าความดี และสามารถน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด11  ตัวชี้วัด 
 
 ส 1.2 ม.4-6/1  ส 1.2 ม.4-6/2  ส 1.2 ม.4-6/3  ส 1.2 ม.4-6/4  ส 1.2 ม.4-6/5 
 ส 2.1 ม.4-6/5  ส 2.2 ม.4-6/1  ส 2.2 ม.4-6/2 
 ส 3.1 ม.4-6/3  ส3.1 ม.4-6/4  ส3.2 ม.4-6/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 31102    ประวัติศาสตร ์1        กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 -6                เวลา 20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย  คุณคําและวิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนอยํางเป็นระบบโดย

น าเสนอตัวอยํางทีละขั้นตอนอยํางชัดเจน และน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ในการสืบค๎นเรื่องราวที่  
ตนสนใจ  จัดท าเป็นโครงงานทางประวัติศาสตร์โดยใช๎ทักษะการไตํสวน  การตรวจสอบ  การวิพากษ์ข๎อมูล       
การตีความ  การเปรียบเทียบ  การแปลความหมาย  การสรุปอ๎างอิง  การให๎เหตุผล  การสังเคราะห์  การสร๎าง  
องค์ความรู๎ใหมํ  การน าเสนอโครงงาน  ทั้งนี้เพื่อฝึกฝน ทักษะกระบวนการใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ได๎   อยําง
เป็นระบบในการเรียนรู๎และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและการแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย  บอกเวลาและ   
การแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
  เพื่อให๎เข๎าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการ   
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 2  ตัวชี้วัด 

 
 ส 4.1 ม4-6/1   ส 4.1 ม4-6/2      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
202 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 32102    ประวัติศาสตร ์2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6      เวลา  20  ชั่วโมง     0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษาและ วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทยเชํน  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย 

อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีตํอสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลตํอการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ชํวงเวลาตํางๆ  สาเหตุและ ผลของการปฏิรูป การปกครองบ๎านเมือง การเลิกทาส เลิ กไพรํ การเสด็จประพาส
ยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 แนวคิดประชาธิปไตยตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475  สมัยรัชกาลที่ 7 และบทบาทของสตรีไทย 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตํอชาติไทย บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด๎านตํางๆ เชํน การปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ   

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงเสริมความสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตํอ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทย เพื่อให๎เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม    มีความ
รัก  ความภูมิใจ   และธ ารงความเป็นไทย 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 3  ตัวชี้วัด 
 
  ส 4.3 ม.4-6/1   ส 4.3 ม.4-6/2   ส4.3 ม.4-6/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 33102    ประวัติศาสตร ์ 3     กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6              เวลา  20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตํอการพัฒนาชาติไทย ในการปูองกันและ

รักษาเอกราชของชาติ การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทย การสํงเสริมการศึกษา และการแก๎ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประชาชน  ฯลฯ    
               ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศที่มีสํวนสร๎างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยตํางๆ วิเคราะห์  อิทธิพลสภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย  วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตํางๆ การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย แนวทาง
และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยโดยใช๎ทักษะการสืบค๎น การส ารวจ  การสรุปความ   
การเปรียบเทียบ   การวิเคราะห์  การให๎เหตุผล 

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่สํงเสริมและสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอ
สังคมไทยในปัจจุบันโดยเน๎น   โครงการในพระราชด าริตํางๆของ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช   
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   สมเด็จพระพี่นางเธอเจ๎าฟูา
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปน็ส าคัญ   
  เพื่อเข๎าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักและภาคภูมิใจและมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบตํอไป  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 2  ตัวชี้วัด 

 
ส 4.3 ม4-6/4  ส4.3 ม4-6/5 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 33104    ประวัติศาสตร ์ 4        กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 -  6   เวลา  20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษาอารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได๎แกํ อารยธรรมลุํมแมํน้ าไทกรีส-ยูเฟรติส  ไนล ์สินธุ ฮวงโหและ

อารยธรรมกรีก โรมัน  การติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มี  ตํอกัน  
ศึกษาและวิเคราะห์ เหตุการณ์ส าคัญตํางๆที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เชํนระบอบศักดินา
สวามิภักดิ์   การฟื้นฟู ศิลปวิทยาการ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ สงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล    การ
ปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิด จักรวรรดินิยม  แนวคิด  ชาตินิยม  
เป็นต๎น ตลอดจนการขยาย การลําอาณานิคมและผลกระทบ  ความรํวมมือ และความขัดแย๎งของมนุษยชาติใน
โลก  คริสต์ศตวรรษที่ 20  และสถานการณส์ าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เชํน   เหตุการณ์ 11 กันยายน 
2001 (Nine Eleven )  การขาดแคลนทรัพยากร  การกอํการร๎าย   ความขัดแย๎งทางศาสนา  เป็นต๎น 

เพื่อให๎ รู๎เทําทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รู๎จักตนเอง 
ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท๎องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคํานิยมที่ดีงาม  ยึดหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
มุํงมั่นในการท าความดี  ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4  ตัวชี้วัด 

 
ส 4.2 ม4-6/1  ส 4.2 ม4-6/2  ส 4.2 ม4-6/3  ส4.2 ม4-6/4 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1                          กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 

               มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อื่นให๎อนุรักษ์และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ
เคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคาราวะ ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหา
ความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่  
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผู๎อื่นแสดงออกถึง        ความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง     ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช๎สิทธิและหน๎าที่ การใชเ๎สรีภาพอยํางรับผิดชอบ ความกล๎าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะ การติดตามและประเมินขําวสารทางการเมือง และการรู๎เทํา
ทันสื่อ การมสีํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝุหาความรู๎ ตัง้ใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัย ในตนเอง 
ในเรื่องความอดทน ใฝหุาความรู๎ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนกานสืบเสาะหาความรู๎  
 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ และมี
วินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู ้
1. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อื่นให๎อนุรักษ์ และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะ 
2. เป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผู๎อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น     
   ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
3. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนใหผ๎ู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4. ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ   
5. ยอมรับในอตัลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
206 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2                      กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 

          เห็นคณุคํา อนุรักษ์ สืบสาน ประยกุต์และเผยแพรํขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ              
ภูมิปญัญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยําง ประยุกต์ และเผยแพรํพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข๎างใน ไมํติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช๎อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองมีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ รู๎ทัน
ขําวสารและรู๎ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ลวํงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สจุริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเองเห็นคุณคําของการอยํูรํวมกันอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนัด๎วยการเคารพซึ่งกันและกนั ไมํแสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อื่น ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน 
ใฝุหาความรู๎ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนกานสืบเสาะหาความรู๎  
 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยูํ
รํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู ้

1. เห็นคุณคํา อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพรํขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ  
   ภูมิปญัญาไทย 
2. เป็นแบบอยําง ประยุกต์ และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลกัปรัชญาของ    
   เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ 
4. รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล 
6. เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3                      กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 

           แสดงออก แนะน าผู๎อ่ืน และยกยํองบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู๎มี
วินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝุหาความรู๎  
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผู๎อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช๎สิทธิและหน๎าที่ การใชเ๎สรีภาพอยํางรับผิดชอบ ความกล๎าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะ การติดตามและประเมินขําวสารทางการเมือง และการรู๎เทํา
ทันสื่อ การมสีํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝุหาความรู๎ ตัง้ใจปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมือ่เกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธี ด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ย การเจรจาตํอรอง 
การระงับความขัดแย๎ง และสร๎างเครือขํายปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง  ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สจุริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนกานสืบเสาะหาความรู๎  
 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ และมี
วินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู ้

 
1. แสดงออก แนะน าผู๎อื่น และยกยํองบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสียสละ 
2. เป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผู๎อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนใหผ๎ู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4. ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ   
5. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธีและสร๎างเครือขํายปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง  
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4                       กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การ

เป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช๎สิทธิและหน๎าที่ การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ ความกล๎าหาญ ทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะ การติดตามและประเมินขําวสารทางการเมือง และ
การรู๎เทําทันสื่อ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ รู๎ทันขําวสารและรู๎ทัน
สื่อคาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธี ด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ย การเจรจาตํอรอง 
การระงับความขัดแย๎ง และสร๎างเครือขํายปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยูํ
รํวมกับผู๎อื่นอยํางสันติ สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู ้
 

1. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อืน่เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3. มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ   
4. รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อ   
5. คาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล  
6. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมือ่เกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธีและสร๎างเครือขํายการปูองกันปัญหาความ

ขัดแย๎ง  
7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง   
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30236  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                              เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
           ศึกษา อธิบาย  จ าแนก  ยกตัวอยําง สรุปและวิเคราะห์ความหมายที่มาและลักษณะส าคัญ หลักการของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน  เกษตรทฤษฎีใหมํ โครงการสํวนพระองค์ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว การประยุกต์ใช๎แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจและภาวะเศรษฐกิจของไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ศึกษา วิเคราะห์หลักธรรมที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์  การสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการกลุํม การแก๎ปัญหา การอธิบายเพื่อให๎
เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ สามารถตัดสินใจ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎อยํางถูกต๎องเพื่อการด ารงชีวิตด๎วยความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี เพื่อพัฒนาตน และมีคุณธรรม
เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎และเข๎าใจเกีย่วกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช ๎
2. รู๎และเข๎าใจเกีย่วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
3. รู๎เข๎าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โครงการสํวนพระองค์และน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎อง 
4. รู๎และเข๎าใจเกีย่วกับหลักธรรมที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาประยุกต์ใช๎เพื่อ

การด าเนินชีวิต 
5. รู๎และเข๎าใจเกีย่วกับโครงสร๎างเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ 
6. รู๎และเข๎าใจความส าคัญของการพัฒนารวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ผํานมา 
7. รู๎และเข๎าใจและตระหนักถึงคามส าคัญของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจลังคมแหํงชาติ 
8. รู๎และเข๎าใจแนวทางการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแตํละภาคสําวน 
9. วิเคราะห์สถานณ์การส าคัญโดยใช๎หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20237 อาเซียนศึกษา1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6             เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการกํอต้ังอาเซียนและประเทศสมาชิก โครงสร๎างกลไก การด าเนินงาน 

รวมถึงพัฒนาการ ผลกระทบ ประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกได๎รับจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน บทบาทของ
ประเทศไทยในอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก รวมถึงผลงานการด าเนินการตลอดระยะเวลาที่ผํานมา 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการการมีสํวนรํวม การคิด การอภิปราย การสืบคน๎โดยการบูรณาการ กระบวนการ
ท างานเป็นกลุํม กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด จากข๎อมูลที่หลากหลาย โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
การคิด การแก๎ปัญหา เพื่อใหผ๎ู๎เรียนรํวมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎องเหมาะสม 
 โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู ้
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจวัตถุประสงค์ของการกํอต้ังประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ข๎อมูลพื้นฐาน 
สัญลักษณ์ และลักษณะของประเทศสมาชิก 

2. อธิบายโครงสร๎างการบริหารจัดการ และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 
3. วิเคราะห์ความแตกตํางและความคล๎ายคลึงระหวํางประเทศสมาชิกกลุํมอาเซียน ด๎านการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผลงานของอาเซียนที่มีตํอประเทศสมาชิก มีตํอภูมิภาคและโลก 
5. วิเคราะห์บทบาทของไทยในอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
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ส 20238 อาเซียนศึกษา2         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                      เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
         ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการกํอตั้ง โครงสร๎าง ความรํวมมือของอาเซียนในด๎านตําง ๆ ความเป็นมา
ของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุํงหมายของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของ
ไทยในด๎านทรพัยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลที่ประเทศไทยจะได๎รับจากการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล ให๎ผู๎เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ และ
สรุปความรู๎ที่ได๎เป็นแผนผังความคิด กระตุ๎นให๎แสดงความคิดเห็นอยํางหลากหลาย 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุํมอาเซียนและปฏิบัติตนในฐานะที่
เป็นสํวนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกตํางทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตํละประเทศ และปรับตัวในการอยูํรํวมกันในประชาคมอาเซียนได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู ้
 

5. มีรู๎และเข๎าใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกตํางและความ
คล๎ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสํงเสริความเสมอภาคและความยุติธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนที่เหมือนกันทั่วโลก 

6. รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสร๎าง กฎบัตรอาเซียนและความรํวมมือใน
ด๎านตําง ๆตระหนักถึงความส าคัญของการท างานรํวมกับผู๎อื่น เพื่อจัดการกับความท๎าทายและสร๎างความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

7. รู๎และเข๎าใจการเตรียมความพร๎อมของประเทศไทยในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในบริบทด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล๎อมและ ประโยชน์ที่ไทยจะได๎รับจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนด๎วยความ
ตระหนักในเปูาหมายเดียวกัน 

8. รู๎และเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางประเทศคูํค๎า องค์กรที่ส าคัญของโลกและบทบาทของอาเซียนในสังคม
โลกด๎านตํางๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานรํวมกับผู๎อื่นและความรับผิดชอบที่มีตํอตนเอง และ
สังคม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30239  พลังงานและสิ่งแวดล้อม         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                           เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษารวบรวมประเภทแหลํงก าเนิดและชนิดของพลังงานที่มนุษย์น าไปใช๎ประโยชน์ด๎านตํางๆที่เหมาะสม 

กับการพัฒนาเทคโนโลยีในปจัจุบัน  ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล๎อมอันเน่ืองมาจากพัฒนาการ
ใช๎พลังงาน พร๎อมทั้งแนวทางปูองกัน ปรับปรุง แก๎ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดลอ๎ม  
 มุํงเน๎นการใช๎ประสบการณ์ใกล๎ตัวผู๎เรียน เพ่ือให๎เกิดการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมสูกํารสร๎าง
ประสบการณ์ใหมํด๎วยการใช๎ภาพขําว สถานการณ์ สํงเสรมิให๎ฝึกสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ การท างานเป็น
ทีมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  
 เห็นคุณคําและประโยชน์ของพลังงานและสิ่งแวดล๎อมที่ควรรักษาอนุรักษใ์ห๎อยูํคูํกับการด ารงชีวิตอยํางมี
คุณภาพในสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1.สามารถจ าแนกประเภทแหลํงการผลิตและชนิดของพลังงานตามธรรมชาติและพลังงานที่มนุษย์สร๎างขึ้น 
2.วิเคราะห์ประโยชน์ของพลังงานรูปแบบตํางๆและมีความรู๎ความสามารถเลือกใช๎พลังงานอยํางฉลาด  

และเหมาะสมกับการเลือกใช๎เทคโนโลยีได๎ 
3.วิเคราะห์ผลดีและผลกระทบที่เกิดจากการใช๎พลังงานในโลกปัจจุบันได๎ 
4.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล๎อมอันเนื่องมาจากอิทธิพลที่มนุษย์น าพลังงานมาใช๎ผิด

ประเภทหรือใช๎มากเกินไป หรือขาดความรู๎ในการใช๎ที่เหมาะสม 
5.วิเคราะห์ถึงการพัฒนาพลังงานและแนวทางปูองกัน  การปรับปรุง  แก๎ไขและฟื้นฟูสิง่แวดล๎อมในโลก

ปัจจุบัน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30240 กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4- 6                                            เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาที่มา ลักษณะ ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกฎหมายไทยที่ใช๎ในปัจจุบัน  ค าศัพท์
ส าคัญในวิชากฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  ล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทย  ความส าคัญของกฎหมายอาญาใน
ชีวิตประจ าวัน ลักษณะส าคัญของกฎหมายแพํงเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว การท านิติกรรมสัญญา  รวมทั้ง
กฎหมายธุรกิจ  การใช๎กฎหมายในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม 

โดยใช๎กระบวนการสืบสวนสอบสวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทบาทสมมติ กระบวนการกลุํม ประสบการณ์ตรงข๎อมูลขําวสารสังคม เพื่อให๎เกิดทักษะการด ารงชีวิตในสังคม
และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบัน 

ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายที่ใช๎เป็นบรรทัดฐานของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     5  ผลการเรยีนรู้ 
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจถึงที่มาของกฎหมายและสามารถแบํงประเภทของกฎหมายลักษณะตํางๆได๎ 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทยและบอกได๎วํากฎหมายมีประโยชน์และมี

ความส าคัญตํอสังคมมนุษย์ 
3. วิเคราะห์ได๎วํา กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวันมีความจ าเป็นตํอการจัดระเบียบทางสังคม 
4. สามารถระบุลักษณะส าคัญของกฎหมายแพํงเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว การท านิติกรรมสัญญา 

กฎหมายธุรกิจและสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษากฎหมายแพํงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
5. น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษากฎหมายที่ควรรู๎ไปวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมได๎และจ าลอง

สถานการณ์ สร๎างบทบาทสมมติ วิพากษ์วิจารณ์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามแนวทางกฎหมายได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30241 ภูมิศาสตร์กายภาพโลก              กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4- 6                                 เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร๎างของโลก แนวละติจูด ลองจิจูด พิกัดภูมิศาสตร์ สํวนประกอบของโลกการ
เกิดภูมิประเทศอันเนื่องจากกระบวนการภายในโลก และกระบวนการภายนอกโลกที่ท าให๎เกิดภูมิลักษณ์แบบ
ตํางๆ วิเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศ และลักษณะภูมิประเทศที่มีอิทธิพลตํอการเกิดพืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในสํวนตํางๆ ของโลก 
 โดยใช๎วิธีการสืบค๎นข๎อมูล ด๎วยกระบวนการสืบสวนสอบสวน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจ าลอง 
ภาพถํายดาวเทียม เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสภาพจริง เพื่อให๎เกิดความใฝุรู๎ใฝุเรียน และสามารถ
ด ารงชีวิตอยํูในโลกอยํางรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  
 ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์โลก ที่เป็นผลจากการเกิดภาวะโลกร๎อนใน
ปัจจุบัน อันเป็นต๎นเหตุของการเกิดมหัตภัยธรรมชาติมากขึ้นในปัจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     5  ผลการเรยีนรู้ 
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างของโลก แนวละติจดู ลองจิจูด และพิกัดภูมิศาสตร ์
2. วิเคราะห์อิทธิพลของละติจูดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของลองจิจูดที่มีผลตํอการแบํงของเวลาของโลก 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจสํวนประกอบของโลก และอิทธิพลของกระบวนการภายในและภายนอกโลก ที่

ท าให๎เกิดลักษณะภูมิประเทศ และภูมลิักษณ์แบบตํางๆ 
5. อภิปรายการเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ โลกปัจจุบันที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร๎อน พร๎อมทั้งน าเสนอวิธี

หลีกเลี่ยง ปูองกัน และแก๎ปญัหา 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30242 เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4- 6                                      เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบัน ในด๎านวิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของไทย  ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมไทย รวมทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความส าคัญตํอประวัติศาสตร์ของชาติไทยในทุกยุคทุกสมัย 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสูํการสร๎างประสบการณ์ใหมํด๎วยการใช๎เทคโนโลยีน าเสนอ ให๎ผู๎เรียน
ฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต๎องและเหมาะสม  ค๎นคว๎าหาข๎อเท็จจริงและแสดงผล
กระทบที่เกิดขึ้น สํงเสริมการท างานเป็นกลุํมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมทางความคิดวิเคราะห์ และสามารถ
แก๎ปัญหา 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให๎เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทยและสืบ
ทอดสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํสืบตํอไป เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของไทย  เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     5  ผลการเรยีนรู ้
 

1.วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด๎านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมไทยในสมัย
สุโขทัย 

2.วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด๎านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมไทยในสมัย
อยุธยา 

3.วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด๎านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

4.วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศที่มีตํอการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
5.วางแผนก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและสถาบันหลักของชาติไทย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30243 เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์สากล   กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4- 6                                         เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบันที่มีผลตํอการเกิด เหตุการณ์ส าคัญของโลก 
วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในอดีต เกี่ยวกับปัญหาด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พัฒนาการของชาติ
ตะวันตก ตั้งแตํยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและ
ฝรั่งเศส การปฏิวัติในประเทศรัสเซีย การเปิดประเทศของญี่ปุุน การสิ้นสุดราชวงศ์แมนจูในประเทศจีน รวมถึง
ผลกระทบที่ตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสูํการสร๎างประสบการณ์ใหมํ ด๎วยการใช๎ภาพ ขําว หรือสถานการณ์
ตํางๆ ให๎ผู๎เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎อง เหมาะสม สํงเสริมการท างานกลุํม เพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสูํการยอมรับ เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณคําของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล เพื่อให๎เข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีผลตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด     4  ผลการเรียนรู ้
 

1. แบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และวิเคราะห์ความตํอเนื่องแตํละชํวงเวลา พร๎อมยกตัวอยําง
เหตุการณ์ส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 

2. อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด๎านการเมืองการปกครอง ในประวัติศาสตร์สากลที่มี
อิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ในภูมิภาคตํางๆ ในโลก 

3. อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด๎านเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์สากลที่มีอิทธิพลตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตํางๆ ในโลก 

4. อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด๎านสังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์สากลที่มีอิทธพิล
ตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของภูมิภาคตํางๆ ในโลก 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30244  ประชากรกับคุณภาพชีวิต               กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง      1.0   หน่วยกิต   
 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางภาวะประชากร   ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อมกับคุณภาพชีวิต สาเหตุ  
ผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและแนวทางแก๎ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญๆ  โดยเน๎นปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาการ
ประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาสิ่งเสพติดให๎โทษ  ปัญหาการ  ขาดแคลนทรัพยากร  ปัญหาความไมํ
สมดุลระหวํางจ านวนประชากรและทรัพยากร 
             โดยใช๎กระบวนการคิด  เปรียบเทียบ  สืบค๎นขอ๎มูล  จ าแนก  วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อให๎ตระหนักใน
ปัญหาประชากรที่มีผลกระทบตํอคุณภาพชีวิต  เห็นแนวทางในการรํวมมือกันแก๎ไขปัญหาสังคมและพฒันา
คุณภาพชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู ้
 
           1. มีความรู๎ความเข๎าใจความสัมพนัธ์ระหวํางภาวะประชากร  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมกับ 

     คุณภาพชีวิต 
2.  วิเคราะห์สาเหตุ  ผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและแก๎ไขปัญหาสังคมดา๎นตํางๆ 
3.  สามารถพิจารณาหาวิธีแก๎ปัญหาผลกระทบตํอคุณภาพชีวิต 
4.  ตระหนักถงึปัญหาประชากรที่มีผลกระทบตํอคุณภาพชีวิต 
5.  หาแนวทางแก๎ไขปัญหาสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30245  สิ่งแวดล้อมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง      1.0   หน่วยกิต   
 
 ศึกษาความหมายและสถานการณ์ด๎านสิ่งแวดล๎อมของโลกและของประเทศไทย  และวิเคราะห์ถึ ง
ผลกระทบของสภาพแวดล๎อมที่มีผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งโดยสํวนรวมและสํวนตัว 
 เพื่อกํอให๎เกิดความเข๎าใจถึงความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับประชากรและการมี สํวนรํวมใน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู๎และเข๎าใจความหมายและพ้ืนฐานในความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
2. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ด๎านสิ่งแวดล๎อมทั้งของโลกและของประเทศไทย 
3. รู๎และเข๎าใจถึงความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับประชากรและเหน็ความส าคัญของปัญหา  

    สิ่งแวดล๎อม  ที่มีผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชากร  รวมทั้งแนวทางในการแก๎ไขวิกฤตการณ์ 
    สิ่งแวดล๎อม 
         4. ศึกษาและวิเคราะห์วิกฤตการณ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและในท๎องถิ่น 
         5. ตระหนักในบทบาทของตนรวมทั้งมีสํวนรวํมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมให๎     
   เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30246  ภูมิปัญญาไทย  1                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต   

 
           ศึกษาความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปญัญาท๎องถิ่นโดยกระบวนการคิดประยุกต์  เปรียบเทียบ
สามารถท าโครงงานและรวบรวมผลงานของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ศึกษาประวัติและผลงาน    ของ
บุคคลส าคญัของไทยและท๎องถิ่นที่มีสํวนสรา๎งสรรค์ภูมิปัญญา  
     โดยใช๎วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย  แนวทางและการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ด๎วย
การใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  แบบมีวิจารณญาณ  มีจิตสาธารณะ  คิดเชิงมโนทัศน์  เพื่อให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจ  มีความมุํงมั่นและศรัทธาในภูมิปัญญาไทยท๎องถิ่น  สามารถแก๎ไขปัญหาอยําง มีเหตุผล 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   4  ผลการเรียนรู ้
 
     1.  อภิปรายถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
     2.  สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายแหลํงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     3.  จัดท าโครงงาน  รวบรวมผลงานสรา๎งสรรค์ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น  
     จังหวัดร๎อยเอ็ด พร๎อมทั้งยกตัวอยํางบุคคลภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น จังหวัดร๎อยเอ็ด 
     4.  วิเคราะห์วิธีการน าแนวทางภูมิปัญญาไทย ภูมิปญัญาท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎ 
              ในชีวิตประจ าวันและอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
220 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30247 ภูมิปัญญาไทย  2                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต   

 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประเภทของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ปัจจัยพื้นฐานอิทธิพลภายนอกที่มีผลตํอการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท๎องถิ่น  แนวทางอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นสมุทรปราการด๎านอาหาร การเพาะเลี้ยงปลาสลิดลูํผลิตภัณฑ์การแปรรูป
ปลาสลิด การจัดจ าหนํายปลาสลิดทั้งในและตํางประเทศ การท ากุ๎งเหยียดสาขลา ขนมจากปากน้ า พุทราแผํนจาก
พระสมุทรเจดีย์ ภุมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านบุคคลที่มีการสร๎างสรรค์ผลงาน ภูมิปัญญาด๎านประเพณีของจังหวัด
สมุทรปราการ และถูมิปัญญาด๎านสถาปัตยกรรม ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
สามารถน าความรู๎ไปเผยแพรํชุมชน สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ โดยใช๎กระบวนการสืบค๎น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย และปฎิบัต ิ
 เพื่อให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและศัทธาในท๎องถิ่น รํวมกันสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนเป็นมรดกของชาติสืบไป 
 
ผลการเรียนรู ้รวมทั้งหมด   10 ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ และประเภทของภูมิปัญญาไทย ภูมิปญัญาท๎องถิ่นและภูมิปัญญาสากลได๎ 
2. อธิบายปัจจัยพื้นฐานและอทิธิพลภายนอกที่มีผลตํอการสร๎างสรรค์ภูมปิัญญาท๎องถิ่นได๎ 
3. บอกแนวทางการอนุรักษ์และสร๎างสรรคภ์ูมิปัญญาท๎องถิ่น และน าไปใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 
4. อธิบายภูมิปัญญาท๎องถิ่นสมุทรปราการด๎านอาหารได๎ 
5. อธิบายกระบวนการเลี้ยงปลาสลิดได๎ 
6. แปรรูปปลาสลิดสูํผลิตภัณฑ์ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได๎ 
7. บอกรายชื่อบุคคลที่มีสํวนสร๎างสรรค์ภูมปิัญญาท๎องถิ่นได ๎
8. อธิบายประเพณีท๎องถิ่นสมุทรปราการได๎  
9. อธิบายสถาปัตยกรรมสมุทรปราการได๎ 
10.จัดนิทรรศการ มินิสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                      
และพลศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
พ21101 สุขศึกษา 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ21103 เทเบิลเทนนิส                        1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ21102 สุขศึกษา 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ21104  ยิมนาสติก                        1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 
พ22101สุขศึกษา 3                         1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ22103 ดาบสองมือ              1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ22102 สุขศึกษา 4    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ22104 ตะกร๎อ      1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  3 
พ23101 สุขศกึษา 5                       1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ23103 วอลเลย์บอล 1               1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ23102 สุขศึกษา 6    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ23104 วอลเลยบอล  2  1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
 

วิชาเพิ่มเติม 
พ20201  กีฬาและนันทนาการ 1             1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง           
พ20202  กีฬาและนันทนาการ 2             1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ20203  ฟุตซอล                                1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง                            
พ20204  ฟุตบอล                               1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง                           
พ20205  แชร์บอล                              1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง  
พ20206  เปตอง                                1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง                                
พ20207 กิจกรรมเข๎าจังหวะ                   1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง        
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล)         1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ31102  สขุศึกษา และพลศึกษา (ฟุตบอล)        1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ลลีาศ)            1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา (แบดมนิตัน)      1  ชั่วโมง / สัปดาห ์0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ผู๎ตัดสนิกีฬา 1) 1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา (ผู๎ตัดสนิกีฬา 2) 1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
วิชาเพิ่มเติม 
พ30201  วิทยาศาสตร์การกีฬา           1  ชั่วโมง / สัปดาห ์0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 

พ30202  การจัดการแขํงขันกีฬา 1                   1  ชั่วโมง / สัปดาห ์0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง    
พ30203  การจัดการแขํงขันกีฬา 2                   1  ชั่วโมง / สัปดาห ์0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ30204  แบดมินตัน                     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 

พ30205  ตะกร๎อ                                        1  ชัว่โมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 

พ30206  เปตอง                                                     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 

พ30207  ฟุตซอล                                      1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ30208  ฟุตบอล                              1  ชัว่โมง / สัปดาห์  0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง   
พ30209  วอลเลย์บอล                                           1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 

พ30210 บาสเกตบอล                                     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง 

พ30211 มวยสากล                                             1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 

พ30212 มวยไทย                                      1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ30213 ลีสาศ 1                       1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
พ30214  ลีสาศ 2                        1  ชั่วโมง / สัปดาห ์0.5  หนํวยกิต จ านวน  20  ชัว่โมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

พ 21101  สขุศึกษา 1                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1                              เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องพัฒนาการตามวัยการสํงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการตํางๆ ให๎เติบโตสมวัยความเป็น

เพื่อนความเสมอภาคทางเพศ การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพสิ่งแวดล๎อมกับ
สุขภาพ   การปูองกันโรค  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  หลักความปลอดภัยในชีวิต   การสร๎างเสริมความ
ปลอดภัยให๎กับตนเองครอบครัวและชุมชน   กลวิธีในการปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพ 
 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยในด๎านตํางๆเห็นคุณคําของการ
ปูองกันโรคและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎อื่นและการด ารงชีวิตมีทักษะการสร๎าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อื่นวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพดี 
 ศึกษาเพ่ือให๎มคีวามรู๎ ความเข๎าใจวิเคราะห์และเห็นคุณคําโดยใช๎ทักษะและการปฏิบัติตนเพื่อน าไปสูํการใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 

พ 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4 
พ 2.1 ม.1/1 ม.1/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 21102  สขุศึกษา 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2                           เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีมีความส าคัญในการด ารงชีวิตอยํางมีความสุขซึ่งได๎รับอาหารที่มีประโยชน์
เพียงพอตํอความต๎องการของรํางกายดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติตามโภชนาการ
บัญญัติเพื่อมีสขุภาพที่ดีทั้งรํางกายและจิตใจ การสํงเสริมสุขภาพเข๎าใจหลักปฏิบัติในการสํงเสริมสุขภาพ เพ่ือ
น าไปสูํการปฏิบัติในการสํงเสริมสุขภาพได๎อยํางถูกต๎องภาวะเสี่ยงทางสุขภาพเป็นโอกาสที่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
จะเผชิญกับความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล๎อม สารเสพติดให๎ทา
เป็นสิ่งที่เป็นพิษร๎ายแรงทั้งตํอบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพราะเมื่อบุคคลเสพสารเสพติด
เข๎าไปเกิดการติดสาร และตอ๎งการเสพมากขึ้น ขาดการควบคุมตนเองเพราะฤทธิ์ยา ท าให๎เกิดพฤติกรรมตํางๆ
ตามมามากมาย จึงต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับพิษของสาระเสพติด เพื่อให๎สามารถปูองกันตนเองได๎   ในปัจจบุันความ
รุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทยอยํางกว๎างขวางจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญ  โดยเฉพาะความ
รุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทยอยํางกว๎างขวาง โดยเฉพาะเด็กและสตรีหรือวัยรุํนอายุต่ ากวํา 18 ป ีถือ
เป็นการละเมิดสิทธิเด็กและขัดตํอหลักมนุษยธรรมท าให๎เกดิปัญหาตํางๆตามมากมาย และอุปสรรคในการพัฒนา
เด็ก ซึ่งเป็นทรพัยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศตํอไป 
          วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยในด๎านตํางๆเห็นคุณคําของการ
ปูองกันโรคและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎อื่นและการด ารงชีวิตมีทักษะการสร๎าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อื่นวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพดี                       

ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจวิเคราะห์และเห็นคุณคําโดยใช๎ทักษะและการปฏิบัติตนเพื่อน าไปสูํการ
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎กระบวนการคดิ การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 8  ตัวชี้วัด 
 

พ 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 
พ 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 22101  สขุศึกษา 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1                   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุํน คุณคําของอาหารหลัก  5  หมูํ  กรเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ  วิธีการ
แก๎ปัญหาของชีวิต คุณคําของการปูองกันตนเองจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศ  อันตรายที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ การปูองกันโรค การด ารงสุขภาพของตน ชุมชนและสิ่งแวดล๎อม การปฏิบัติตนเพื่อสร๎างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ทักษะการจัดการทางอารมณ์ ความเครียดและการฝึกจติ การวางแผน การจัดเวลาในการออก
ก าลังกาย การพักผํอน  
การเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรมนันทนาการและการหลกีเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6  ตัวชี้วัด 
 
           พ 1 1 ม.2/1 ม.2/2 
           พ 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 22102  สขุศึกษา 4          กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2                   เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับปัจจัยในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราอาจต๎อง
พบเหตุการณ์ตํางๆมากมาย เหตุการณ์เหลํานั้น อาจกํอให๎เกิดอารมณ์ตํางๆ กับเราและสํงผลให๎เกิดความเครียดได๎ 
และสํงผลกระทบตํอสุขภาพรํางกายและสุขภาพจิต ยาเป็นสารที่ใช๎ในการรักษาโรคเพื่อให๎หายจากการเจ็บปุวยใน
ปัจจุบันมียาหลายประเภท ถ๎าใช๎ไมํถูกต๎องจะกํอให๎เกิดโทษและเป็นอันตรายตํอชีวิตได๎ จึงจ าเป็นต๎องรู๎วิธีใช๎ยา
อยํางถูกโรคและถูกวิธี ในบางครั้งเราเกิดอาการเจ็บปุวยไมํรุนแรงที่ไมํจ าเป็นต๎องรับการรักษาแพทย์จึงอาจใช๎ยา
สามัญประจ าบา๎นเพ่ือบรรเทาและรักษาอาการเจ็บปุวยเล็กน๎อยได๎  อุบัติภัยหรืออุบัติเหตุ เป็นภัยที่ยังความ
เสียหายให๎กับประชาชน ท าให๎รํางกายบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตไปมากมาย การปูองกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
นั้น  กระท าไดโ๎ดยการศึกษาถึงสาเหตุ  และเรียนรู๎วิธีการจะปูองกันให๎สมกับค ากลําววํา “อุบัติเหตุ ปูองกันได๎ถ๎า
ไมํประมาท” ในปัจจุบันมีการใช๎สารเสพติดกันอยํางแพรํหลาย โดยเฉพาะวัยรุํนเป็นวัยแหํงการทดลองอาจน า
ตนเองไปสูํการเป็นผู๎ใช๎สารเสพติดและกลายเป็นผู๎ใช๎สารเสพติดในที่สุดดังนั้นการมีความรู๎และเข๎าใจถึงอันตราย
ของสารเสพติดที่มีผลตํอสุขภาพของเราและสุขภาพของคนอื่นๆอยํางถูกต๎องและตระหนักถึงอันตรายและ
หลีกเลี่ยงการใช๎สารเสพติดน้ันได๎  การได๎รับบาดเจ็บจากอุบัติภัย และการเจ็บปุวยกะทันหันอาจเกิดขึ้นเอง การ
ปฐมพยาบาลแกํผู๎ปุวยอยํางถูกต๎อง ทันเวลา จะสามารถชํวยชีวิต ลดความเจ็บปวดทรมานและปูองกันความพิการ
จากการบาดเจ็บได๎อยํางมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 10  ตัวชี้วัด 
 

พ 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6  ม.2/7 
พ 5.1 ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 23101  สขุศึกษา 5                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1                           เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ในชํวงวัยตํางๆ สุขอนามัยทางเพศ การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อื่น  ทักษะในการปูองกันตนเองจากการถู
ลํวงละเมิดทางเพศ  การจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และความต๎องการทางเพศ  การแก๎ไขปัญหาจากการ
ตั้งครรภ์โดยไมํตั้งใจ การปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  สุขนิสัยในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  การปรับปรุง
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน ภาวะทุพโภชนาการและผลกระทบตอํสุขภาพการปฏิบัติให๎มีสุขภาพทางจิต การทดสอบ
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  การแก๎ปัญหาเมื่อ
เผชิญภัยอันตรายในสถานการณ์ที่คับขัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6  ตัวชี้วัด 
 

พ 1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
พ 2.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 23102  สขุศึกษา 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2                        เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ สขุภาพผู๎บริโภคปัจจุบันมีสินค๎าและบริการเกิดขึ้นมากมายให๎ผู๎บริโภคได๎
เลือกซื้อผู๎บริโภคควรมีหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ เพํอให๎ได๎ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณุภาพและ
ปลดภัย คุมคําและไมํถูกเอารดัเอาเปรียบจากผู๎จ าหนํายและผู๎ใช๎บริการ  พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เป็นการ
กระท าหรือปฏิบัติที่ท าให๎เกิดโอกาสที่จะท าให๎เกิดผลเสียตอํสุขภาพหรือภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ  หรือท าให๎เกิด
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  ดังนั้นการปูองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางสขุภาพ  จะชํวยปูองกันการเกิดโรค ความ
เจ็บปุวย อุบัติเหตุและความผิดปกติที่จะสํงผลเสียตํอสุขภาพ การประกอบอาชีพเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิต
และท าให๎ชีวิตสมบูรณ์การประกอบอาชีพบางอยํางหรือบางลักษณะอาจท าให๎เกิดอันตรายหรืออุบัติภัยได๎สํงผลตํอ
สุขภาพการให๎ความรู๎เก่ียวกับการประกอบอาชีพสามารถท าให๎ประกอบอาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสุขภาพดี
สารเสพติดจัดวําเป็นปัญหาใหญํที่สํงผลกระทบในด๎านลบหลายๆประการ ทั้งตํอตนเองและครอบครัวจึงจ าเป็นให๎
ความรู๎ความเข๎าใจปัญหาสารเสพติดโดยเฉพาะการปูองกันตนเองจากสารเสพติด  ในการด าเนินชีวิตอยํางรับเรํงใน
ปัจจุบันอาจท าให๎ขาดความระมัดระวังจนกํอให๎เกิดอุบัติเหตุและภัยที่ไมคําดคิดได๎ การด าเนินชีวิตจึงต๎องอยูํบน
พื้นฐานและหลักการความปลอดภัยเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและภัยที่ไมํคาดคิด 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 10  ตัวชี้วัด 
 

พ 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
พ 5.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 21103  เทเบิลเทนนิส       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1                   เวลา  20  ชั่วโมง     0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬาเทเบิลเทนนิส  การเลํนเป็นทีมการเคลื่อนไหว  การออกก าลัง
กาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกฬีา วิธีการรุกและการปูองกันในการแขํงขันกีฬา การ
ควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การ
บริหารจิตเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเลํนกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความ
สนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬา  
และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 
 มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะตาํงๆและมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวตํางๆ การเลํน+
เกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกก าลังกาย การปูองกันในการเลํน การแขํงขันกีฬา การท างานเป็นทีมการปฏิบัติ
หน๎าที่ตามความรับผิดชอบ  กีฬาตํางๆการสร๎างสมรรถภาพทางกาย   การพักผํอน  นันทนาการ  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  ทางจิต  ทางกลไก 
          ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา   และมีทักษะโดยใช๎ทักษะทางกลไกน าไปสูํการใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล     
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 9  ตัวชี้วัด 
 

พ 3.1 ม.1/1  ม.1/2 ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 21104  ยมินาสติก                                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2                          เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
. 

 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬายิมนาสติก  การเลํนเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนาน
ปลอดภัย  การออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา  การควบคุมตนเองการมี
น้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเห็นคุณคํา
ของการออกก าลังกาย    การออกก าลงักายและการเลํนกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชม
และเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแขํงขัน   มีน้ าใจนักกีฬา  และให๎ความรํวมมือในการ
ท างานเป็นทีม  ชื่นชมและเหน็คุณคําของการออกก าลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎
ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 9  ตัวชี้วัด 
 

พ 3.1 ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
พ 3.2 ม.2/1 ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 22103  ดาบสองมือ              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1                           เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเลํนกีฬาดาบสองมือ คุณลักษณะของผู๎เลํนกีฬาดาบ
สองมือ ประโยชน์ของการเลํนกีฬาดาบสองมือ  อุปกรณ์ สนาม สถานทีใ่ช๎ในการแขํงขันและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ วิธีการเสริมสร๎างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข๎องกับการเลํนกีฬาดาบสองมือ  มารยาท  
กฎ กติกา และมีทักษะพ้ืนฐานในการเลํนกฬีาดาบสองมือ เชํน การจับดาบสองมือ ทําไม๎ร า 12 ทํา ไม๎ตี 6 ทํา                      
การถวายบังคม พรหมนั่ง พรหมยืน รูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬา  และมีความสามารถในการเคลือ่นไหว ทักษะ
กลไกในการออกก าลังกายโดย การรํวมเลํนกีฬา  รู๎คณุคําของการออกก าลังกาย กลยุทธ์ในการเลํนกีฬาสากล    
ความมีน้ าใจ และประโยชน์ของการท างานเป็นทีม การแขํงขัน ความส าคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย      อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานที่น าไปสูํการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช๎
ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอยํางละ 1 ชนิด กิจกรรมนนัทนาการอยํางน๎อย 1 กิจกรรม ความส าคัญของการออก
ก าลังกายและการเลํนกีฬาที่เลือกและการเลํนกีฬาและการท างานเป็นทีมอยํางสนุกสนาน ความแตกตํางระหวําง
วิธีการเลํนกีฬาของตนเองกับผู๎อื่น                    
 โดยน าเทคนิคการสอนกีฬาดาบสองมือ สมัยใหมํมาสอนและใช๎ในการฝึกปฏิบัติ มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎
กระบวนการแสวงหาความรู๎ การฝึกทักษะโดยใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํนเกมและ
กีฬาเป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬา รวมทั้งการเสริมสร๎างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข๎องกับการเลํนกีฬา  ทั้งทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
การสร๎างเจตคติที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยํูเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ   
 เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ มีทักษะพื้นฐานในการเลํนกฬีา มีคุณธรรม  จริยธรรม  คาํนิยม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ได๎แกํ  รักษช์าติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรบัผิดชอบ  มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  พร๎อมทั้งตระหนักและเห็นคุณคําและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และ
หํางไกลจากยาเสพติด สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํตนเอง ชุมชน  และสังคมสํวนรวมอยํางเป็นสุข 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 9  ตัวชี้วัด 
 
 พ.3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
          พ.3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6    
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
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พ 22104  ตะกร้อ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2                             เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 

   
ศึกษาและเรียนรู๎ทักษะในการเคลื่อนไหว  ทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร๎อ และการเลํนทีม  การวางแผน

การรุกและการปูองกัน  กฎ กติกา และมีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขํงขันและชื่นชมในสุนทรีภาพของ             
การกีฬา                    
 โดยเน๎นการพัฒนาตามศักยภาพของแตํละบุคคล เพือ่ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจแนวทาง และมีการ
เสริมสร๎างสมรรถภาพของตนเอง มีคุณธรรมและเห็นคุณคําของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์
ให๎เป็นประโยชน์แกํตนเองและสํวนรวมโดยน าเทคนิคการสอนกีฬาสมัยใหมํมาสอนและใช๎ในการฝึกปฏิบัติ มุํงเน๎น
ให๎ผู๎เรียนใช๎กระบวนการแสวงหาความรู๎ การฝึกทักษะโดยใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํน
เกมและกีฬาเป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬา รวมทั้งการเสริมสร๎างสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทีเ่กี่ยวข๎องกับการเลํนกีฬา  ทั้งทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  การสร๎างเจตคตทิี่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติอยูํเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ   
 เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ มีทักษะพื้นฐานในการเลํนกฬีา มีคุณธรรม  จริยธรรม  คาํนิยม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ได๎แกํ  รักษช์าติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรบัผิดชอบ  มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  พร๎อมทั้งตระหนักและเห็นคุณคําและเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย   ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และ
หํางไกลจากยาเสพติด สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํตนเอง ชุมชน  และสังคมสํวนรวมอยํางเป็นสุข 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 9  ตัวชี้วัด 
 
 พ 3.1  ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3, 
 พ 3.2  ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5 

พ 4.1  ม.3/4, ม.3/5 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
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พ 23103  วอลเลย์บอล 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1                  เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย           
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬาวอลเลย์บอล  การเลํนเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความ
สนุกสนานปลอดภัย  การออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา วิธีการรุกและ
การปูองกันในการแขํงขันกีฬา การควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม   การวางแผนสมรรถภาพ
ทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเลํน
กีฬาปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  
กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬา  และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีมชื่นชมและเห็นคุณคําของการออก
ก าลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 8  ตัวชี้วัด 
 

พ 3.1 ม.3/1  ม.3/2 ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5   
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 23104  วอลเลยบ์อล 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2                               เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬาวอลเลย์บอล  การเลํนเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความ
สนุกสนานปลอดภัยการออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา วิธีการรุกและการ
ปูองกันในการแขํงขันกีฬา การควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทาง
กาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเหน็คุณคําของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเลํนกีฬา
ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการ
แขํงขัน มีน้ าใจนักกีฬา  และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 
 ชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎ความ
รํวมมือในการท างานเป็นทีม 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎สื่ออิเลคทรอนิคส ์ระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 8  ตัวชี้วัด 
 

พ 3.1 ม.3/1  ม.3/2 ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5   
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 20201  กีฬาและนันทนาการ 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                     เวลา  20  ชัว่โมง 0.5  หน่วยกิต 
 
         ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  ฝึกทักษะการบริหาร รํางกาย  ทักษะการเคลื่อนไหว           
ขั้นพื้นฐาน การเลํนกีฬาอยํางน๎อย 1 ประเภท  การเป็นผู๎น า ผู๎ตาม  การให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกีฬาและ
นันทนาการโดยเน๎นให๎มีคุณธรรม  เห็นคุณคําและประโยชน์ของการออกก าลังกาย เลํนกีฬา และเข๎ารํวมกิจกรรม
นันทนาการ  สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู ้
 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ 
2. เพื่อให๎มีทักษะบริหารรํางกายแบบมีอุปกรณแ์ละไมํมีอุปกรณ ์
3. เพื่อให๎มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานอยํางถูกต๎องและคลํองแคลํว 
4. เพื่อให๎มีทักษะการเลํนกีฬาอยํางน๎อย 1 ประเภท 
5. เพื่อให๎มีทักษะในการเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ด ี
6. เพื่อให๎มีเจตคติที่ดีและเห็นคณุคําประโยชน์ของการออกก าลังกาย เลํนกีฬาและ 

นันทนาการ 
7. สามารถน าทักษะมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
8. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 20202  กีฬาและนันทนาการ 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                      เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  ฝึกทักษะการบริหาร รํางกาย  ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสูง 
การเลํนกีฬาอยํางน๎อย 1 ประเภท  การมีภาวะผู๎น า ผู๎ตาม  การให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
โดยเน๎นให๎มีคุณธรรม  เห็นคุณคําและประโยชน์ของการออกก าลังกาย เลํนกีฬา และเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการ
อยํางสม่ าเสมอ  สามารถน าความรู๎ไปถํายทอดให๎แกํบุคคลอื่น ตลอดจนน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู ้
 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ 
2. เพื่อให๎มีทักษะบริหารรํางกายแบบมีอุปกรณแ์ละไมํมีอุปกรณ ์
3.  เพื่อให๎มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานอยํางถูกต๎องและคลํองแคลํว 
4. เพื่อให๎มีทักษะการเลํนกีฬาอยํางน๎อย 1 ประเภท 
5. เพื่อให๎มีทักษะในการเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ด ี
6. เพื่อให๎มีเจตคติที่ดีและเห็นคณุคําประโยชน์ของการออกก าลังกาย เลํนกีฬาและ 

นันทนาการ 
7. สามารถน าทักษะมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
8. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 20203  ฟุตซอล                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                       เวลา  20  ชั่วโมง      0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล  การอบอุํนรํางกาย  การเคลื่อนไหวรํางกาย  การทรง
ตัว  ฝึกทักษะพื้นฐาน  การออกก าลังกาย การข๎ารํวมแขํงขันกีฬา  กฎ กติกาการแขํงขัน  กลวิธีการรุก  การ
ปูองกันและความรํวมมือในการเลํน  การแขํงขัน  การท างานเป็นทีม  การมีน้ าใจนักกีฬา  การปฏิบัติตํอหน๎าที่
ตามความรับผิดชอบในกีฬาตําง ๆ  มีความชื่นชมและเห็นคุณคําในการเลํนกีฬา  การออกก าลังกาย  มีมารยาทใน
การดู  การเลํน  การแขํงขันกีฬา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎  
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู ้
 

1. เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 
2. เพื่อให๎มีทักษะในการสํง – รับลูกฟุตซอล 
3. เพื่อให๎มีทักษะและวิธีการเลํนถูกต๎องตามประเภทของกีฬาฟุตซอล 
4. เพื่อให๎มีทักษะในการเลํนทีม 
5. เพื่อให๎รู๎กฎ กติกาการแขํงขันและปฏิบัติตามกฎและกติกาการแขํงขัน 
6. เพื่อน าทักษะไปพัฒนาการออกก าลังกายให๎รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง 
7. สามารถเป็นผู๎เลํน และผู๎ดูที่ดไีด ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 20204  ฟุตบอล                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                          เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  ฝึกทักษะการบริหารรํางกาย  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  

และทักษะการเลํนกีฬาฟุตบอล  ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกาการแขํงขัน  กลวิธีตําง ๆ  ในการเลํน  การแขํงขัน
กีฬากับผู๎อื่น  ตลอดจนน าหลักการไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 มีน้ าใจนักกีฬา  มีมารยาทในการดู การเลํน การแขํงขันกีฬา  โดยสามารถน าทักษะไปใช๎เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดี  เลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ชื่นชมในคุณคําและความงามของกีฬา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
 

1. เพื่อให๎รู๎จักประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 
2. เพื่อให๎มีทักษะในการสํง – รับของกีฬาฟุตบอลได๎ 
3. เพื่อให๎มีทักษะและวิธีการเลํนถูกต๎องตามประเภทของกีฬาฟุตบอลได๎ 
4. เพื่อให๎มีทักษะในการเลํนกีฬาฟุตบอลเป็นทีมได ๎
5. เพื่อให๎รู๎กฎ กติกาการแขํงขันและปฏิบัติตามกฎและกติกาการแขํงขันได๎ 
6. มีความสามารถในการตัดสินกีฬาฟุตบอลตามกติกาได๎ 
7. เพื่อน าทักษะไปพัฒนาการออกก าลังกายเพื่อให๎สมบูรณ์รํางกายแข็งแรง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 20205 แชร์บอล                                               กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                          เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอลฝึกทักษะการบริหารกาย  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  และการเลํนกีฬา
แชร์บอลตามล าดับขั้นตอน 
 เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  มีทักษะ เกี่ยวกับกีฬาแชร์บอลมีคุณธรรม  เห็นคุณคําของกีฬา แชร์บอล
สามารถประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเห็นคุณคําของกีฬาแชร์บอล 
 2.  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจระเบียบ และมารยาทในการเลํนกีฬาแชร์บอลตลอดจนน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 3.  เพื่อให๎มีทักษะในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในการเลํนกีฬาแชร์บอล 
 4.  เพื่อให๎มีทักษะการรับ-สํงลูก 
 5.  เพื่อให๎มีทักษะการยิงประต ู
 6.  สามารถน าทักษะไปประยุกต์ใช๎ในการเลํนทีมได๎อยํางถูกต๎อง 
 7.  เพื่อให๎มีทักษะในการรุกและการปูองกัน 
 8. มีความรู๎เกี่ยวกับกติกาการแขํงขันและน าไปใช๎ในการรํวมเลํนทีมกับผู๎อื่นได ๎
 9.  ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 20204  เปตอง                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                     เวลา  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  ฝึกทักษะการบริหารรํางกาย  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  

และทักษะการเลํนกีฬาเปตอง  ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกาการแขํงขัน  กลวิธีตําง ๆ  ในการเลํน  การแขํงขัน
กีฬากับผู๎อื่น  ตลอดจนน าหลักการไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 มีน้ าใจนักกีฬา  มีมารยาทในการดู การเลํน การแขํงขันกีฬา  โดยสามารถน าทักษะไปใช๎เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดี  เลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ชื่นชมในคุณคําและความงามของกีฬา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
 

1. เพื่อให๎รู๎จักประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตอง 
2. เพื่อให๎มีทักษะในการสํง – รับของกีฬาเปตองได๎ 
3. เพื่อให๎มีทักษะและวิธีการเลํนถูกต๎องตามประเภทของกีฬาเปตองได๎ 
4. เพื่อให๎มีทักษะในการเลํนกีฬาเปตองเป็นทีมได๎ 
5. เพื่อให๎รู๎กฎ กติกาการแขํงขันและปฏิบัติตามกฎและกติกาการแขํงขันได๎ 
6. มีความสามารถในการตัดสินกีฬาเปตองตามกติกาได๎ 
7. เพื่อน าทักษะไปพัฒนาการออกก าลังกายเพื่อให๎สมบูรณ์รํางกายแข็งแรง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 20206 กิจกรรมเข้าจงัหวะ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                   เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและคุณคําของกิจกรรมเข๎าจังหวะ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสํวน
ตํางๆ ของรํางกายตามจังหวะ โดยมีอารมณ์หรือความรู๎สึกรํวมกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเบื้องต๎น การเลํน
ประกอบเพลง การเคลื่อนไหวตามบทเพลง การเลํนพื้นเมือง กิจกรรมการ เลียนแบบ และการเลํนแบบคิด
สร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางสนุกสนานพร๎องกับการออกก าลังกาย โดยเน๎นให๎เกิดคุณธรรม เห็นคุณคํา
ของกิจกรรมเข๎าจังหวะและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู ้
 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเห็นคุณคําของกิจกรรมเข๎าจังหวะ 
2. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจระเบียบ ประเพณีและมารยาทเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมเข๎า

จังหวะ ตลอดจนน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อให๎มีทักษะในการเคลื่อนไหวรํางกายตามจังหวะได๎อยํางถูกตอ๎งและสร๎างสรรค์ 
4. เพื่อให๎มีทักษะการเคลื่อนไหว และการฟังจังหวะ 
5. เพื่อให๎มีทักษะการเต๎นแบบไทยและแบบตํางประเทศ 
6. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

 พ 31101  สขุศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่  1                เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 
 เพื่อพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและเจคติที่ดี เกี่ยวกับกระบวนการสร๎างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบผิวหนัง ระบบกล๎ามเนื้อ ระบบกระดูก การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและการด าเนิน
ชีวิต คํานิยมในเรื่องเพศและครอบครัว ความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  
            ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล  การอบอุํนรํางกาย  การเคลื่อนไหวรํางกาย  การ
ทรงตัว  ฝึกทักษะพื้นฐาน  การออกก าลังกาย การข๎ารํวมแขํงขันกีฬา  กฎ กติกาการแขํงขัน  กลวิธีการรุก  การ
ปูองกันและความรํวมมือในการเลํน  การแขํงขัน  การท างานเป็นทีม  การมีน้ าใจนักกีฬา  การปฏิบัติตํอหน๎าที่
ตามความรับผิดชอบในกีฬาตําง ๆ  มีความชื่นชมและเห็นคุณคําในการเลํนกีฬา  การออกก าลังกาย  มีมารยาทใน
การดู  การเลํน  การแขํงขันกีฬา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได ๎  
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎อินเทอร์เน็ตระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การอภิปราย 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปัญหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคัญ และการท างาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีํานิยมที่เหมะ 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล  
 
มาตรบานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
 

พ 1.1 ม.4/1  ม.4/2 
พ 2.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
พ 3.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 ม.4/5 
พ 3.2 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 31102  สขุศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล)                     กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2             เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

 เพื่อพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและเจคติที่ดี เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มี
ตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการปูองกันโรค
ในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู๎บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
คุ๎มครองผู๎บริโภค การวางแผนการพัฒนามรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก การจัดกิจกรรมปูองกันความ
เสี่ยงตํอการใช๎ยา สารเสพติดและความรุนแรง ปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพความรุนแรงของคนไทย และเสนอแนวทาง
ปูองกัน ทักษะการตัดสินใจในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง และวิธีการชํวยฟื้น
คืนชีพอยํางถูกวิธี 

  ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาฟุตบอล  ฝึกทักษะการบริหารรํางกาย  การ
เคลื่อนไหวพื้นฐาน  และทักษะการเลํนกีฬาฟุตบอล  ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกาการแขํงขัน  กลวธิีตําง ๆ  ใน
การเลํน  การแขํงขันกีฬากับผู๎อื่น  ตลอดจนน าหลักการไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมมีน้ าใจ
นักกีฬา  มีมารยาทในการดู การเลํน การแขํงขันกีฬา  โดยสามารถน าทักษะไปใช๎เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี  เลํน
กีฬาอยํางมีความสุข  ชื่นชมในคุณคําและความงามของกีฬา 
            โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎อินเทอร์เน็ตระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การ
อภิปราย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปญัหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคญั และการ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยม
ที่เหมะ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
 

พ 4.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
พ 5.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
พ 3.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5 
พ 3.2 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 32101  สขุศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ)                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  
 เพื่อพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและเจคติที่ดี เกี่ยวกับกระบวนการสร๎างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบผิวหนัง ระบบกล๎ามเนื้อ ระบบกระดูก การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและการด าเนิน
ชีวิต คํานิยมในเรื่องเพศและครอบครัว ความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  
           มีทักษะในการเคลื่อนไหวและความคิดรวบยอดมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ  ในการเคลื่อนไหว 
จัดรูปแบบกลไก  การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติการลีลาศ อยํางเหมาะสม เห็นคุณคํา  การมีสํวนปฏิบัติงานเป็นทีม
ด๎วยความรับผิดชอบตามที่ได๎รับมอบหมาย  ปฏิบัติตน ในการปฏิบัติการลีลาศ อยํางมีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตนตาม วิธีการได๎อยํางปลอดภัย และสนุกสนานรู๎เรื่องการออกก าลังกาย การเลํนกีฬา 
แบบประหยัดคาํใช๎จํายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว ในการปฏิบัติการลีลาศ สามารถน าความรู๎ประสบการณ์
ไปสรุป เป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง   และมีความสุขเป็นปกติวิสัย  สร๎างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และจิตส านกึในการสร๎างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 ในการเลํนเกมกีฬา รักการออกก าลังกายและเลํนกีฬาเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ ปฏิบัติตมกฎ กติกามารยาท มี
น้ าใจเป็นนักกีฬาและมีสุนทรใีนการเลํนกีฬา 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎อินเทอร์เน็ตระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การอภิปราย 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปัญหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคัญ และการท างาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีํานิยมที่เหมะ 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
 

พ 1.1 ม.5/1  ม.5/2 
พ 2.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4 
พ 3.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4 ม.5/5 
พ 3.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 32102  สขุศึกษาและพลศึกษา (แบดมินตัน)              กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 
 เพื่อพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและเจคติที่ดี เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตํอ
การสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการปูองกันโรคใน
ชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู๎บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
คุ๎มครองผู๎บริโภค การวางแผนการพัฒนามรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก การจัดกิจกรรมปูองกันความ
เสี่ยงตํอการใช๎ยา สารเสพติดและความรุนแรง ปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพความรุนแรงของคนไทย และเสนอแนวทาง
ปูองกัน ทักษะการตัดสินใจในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง และวิธีการชํวยฟื้น
คืนชีพอยํางถูกวิธี 
         ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน  การเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออก
ก าลังกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบ้ืองต๎นกีฬาแบดมินตัน  การเลํนเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วย
ความสนุกสนานปลอดภัย  การออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา วิธีการรุก
และการปูองกันในการแขํงขนักีฬา การควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผน
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกาย
และการเลํนกฬีาปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  
เคารพ กฎ  กติกาการแขํงขัน มีน้ าใจนักกฬีา  และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีมชื่นชมและเห็นคุณคําของ
การออกก าลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม    
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎อินเทอร์เน็ตระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การอภิปราย 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปัญหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคัญ และการท างาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีํานิยมที่เหมะ 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
 

พ 4.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
พ 5.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
พ 3.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5 
พ 3.2 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

พ 33101  สขุศึกษาและพลศึกษา (ผู้ตัดสินกีฬา1)              กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  
 เพื่อพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและเจคติที่ดี เกี่ยวกับกระบวนการสร๎างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบผิวหนัง ระบบกล๎ามเนื้อ ระบบกระดูก การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและการด าเนิน
ชีวิต คํานิยมในเรื่องเพศและครอบครัว ความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  
          มีทักษะในการเคลื่อนไหวและความคิดรวบยอด ศึกษาหลักการเกี่ยวกับพลศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ 
ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวและทักษะพื้นฐานที่น าไปสูํการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาไทย   กีฬาสากล   กีฬา
พื้นบ๎าน และเกม ทั้งประเภทบุคคลและทีม น าความรู๎และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช๎เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับวิชาอื่น มีแนวทางในการเสริมสร๎างสุขภาพและสมรรถภาพของตนเอง 
 ศึกษาทฤษฎีการเป็นผู๎ตัดสินกีฬาและจัดการแขํงขันกีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาพื้นบ๎าน เกมและกิจกรรม
นันทนาการ ศึกษาหลักทั่วไปในการจัดการแขํงขันกีฬา วัตถุประสงค์ของการจัดการแขํงขันกีฬา วิธีการจัดการ
แขํงขันกีฬา กระบวนการในการจัดการแขํงขันกีฬาภายใน ตลอดจนกฎ กติกากีฬาที่นักเรียนรับผิดชอบ วางแผน
ในการจัดการแขํงขันกีฬา วางแผนการท างานเป็นทีม โดยระบุตัวบุคคลที่มีความถนัดตามหน๎าที่ตํางๆ อยํางเต็ม
ความสามารถอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎อินเทอร์เน็ตระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การอภิปราย 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปัญหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคัญ และการท างาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีํานิยมที่เหมะ 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
 

พ 1.1 ม.6/1  ม.6/2 
พ 2.1 ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4 
พ 3.1 ม.6/1  ม.6/2   ม.6/3  ม.6/4 ม.6/5 
พ 3.2 ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
พ 33102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสินกีฬา2)          กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  2       เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 
 เพื่อพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและเจคติที่ดี เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มี
ตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการปูองกันโรค
ในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู๎บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
คุ๎มครองผู๎บริโภค การวางแผนการพัฒนามรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก การจัดกิจกรรมปูองกันความ
เสี่ยงตํอการใช๎ยา สารเสพติดและความรุนแรง ปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพความรุนแรงของคนไทย และเสนอแนวทาง
ปูองกัน ทักษะการตัดสินใจในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง และวิธีการชํวยฟื้น
คืนชีพอยํางถูกวิธ ี
           ศึกษาทฤษฎีการเป็นผู๎ตัดสินกีฬาและจัดการแขํงขันกีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาพื้นบ๎าน เกมและกิจกรรม
นันทนาการ ศึกษาหลักทั่วไปในการจัดการแขํงขันกีฬา วัตถุประสงค์ของการจัดการแขํงขันกีฬา วิธีการจัดการ
แขํงขันกีฬา กระบวนการในการจัดการแขํงขันกีฬาภายใน ตลอดจนกฎ กติกากีฬาที่นักเรียนรับผิดชอบ วางแผน
ในการจัดการแขํงขันกีฬา วางแผนการท างานเป็นทีม โดยระบุตัวบุคคลที่มีความถนัดตามหน๎าที่ตํางๆ อยํางเต็ม
ความสามารถอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎อินเทอร์เน็ตระบบ ICT การส ารวจข๎อมูล การอภิปราย 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจแก๎ปัญหา การเสนอแนวทาง การสรุปความส าคัญ และการท างาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีํานิยมที่เหมะ 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
 

พ 4.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
พ 5.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
พ 3.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5 
พ 3.2 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30201  วทิยาศาสตร์การกีฬา        กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                        เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในขอบขาํยของวิทยาศาสตร์การกีฬา ความรู๎เบ้ืองต๎นและประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ การเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย การน าพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช๎ใน
การกีฬาและการออกก าลังกาย ความสัมพนัธ์ระหวํางสาขาตํางๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา แนวโน๎มการพัฒนา
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในและตํางประเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความมุํงหมาย ประโยชน์และขอบขํายวิทยาศาสตร์
การกีฬาแตํละสาขา 

2. นักเรียนสามารถน าความร๎ูทางด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช๎ในการกีฬาและการออกก าลังกาย 
3. นักเรียนเกิดความร๎ูความเข๎าใจในความสัมพันธ์ระหวํางสาขาตํางๆของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4. นักเรียนเกิดความร๎ูความเข๎าใจในแนวโน๎มการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกฬีาท้ังในและตํางประเทศ 
5. นักผู๎เรียนมเีจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30202    การจัดการแขง่ขันกีฬา 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  4 - 6                               เวลา   20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับพลศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวและทักษะพื้นฐานที่
น าไปสูํการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาไทย   กีฬาสากล   กีฬาพื้นบ๎าน และเกม ทั้งประเภทบุคคลและทีม น า
ความรู๎และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช๎เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น มีแนวทางในการเสริมสร๎างสุขภาพ
และสมรรถภาพของตนเอง 
 ศึกษาทฤษฎีการจัดการแขํงขันกีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาพ้ืนบ๎าน เกมและกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาหลัก
ทั่วไปในการจัดการแขํงขันกีฬา วัตถุประสงค์ของการจัดการแขํงขันกีฬา วิธีการจัดการแขํงขันกีฬา กระบวนการ
ในการจัดการแขํงขันกีฬาภายใน ตลอดจนกฎ กติกากีฬาที่นักเรียนรับผิดชอบ วางแผนในการจัดการแขํงขันกีฬา 
วางแผนการท างานเป็นทีม โดยระบุตัวบุคคลที่มีความถนัดตามหน๎าที่ตํางๆ อยํางเต็มความสามารถอยํางเป็น
ระบบ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค ์
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนได๎ศึกษาและบอกข๎อตกลงเบื้องต๎นในการเรียนวิชาการจัดการแขํงขันกีฬา เข๎ารํวมกิจกรรม
เพื่อสร๎างความคุ๎นเคย 

2. นักเรียนศึกษาและร๎ูจักชนิดกีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาพ้ืนบ๎าน และเกม ประเภทบุคคลและทีมได๎ 
3. นักเรียนศึกษาทฤษฎีการจัดการแขํงขันกีฬา หลักการจัดการแขํงชัน วัตถุประสงค์ของการจัดการ

แขํงขัน 
4. นักเรียนศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกหัดในการจัดการแขํงขันกีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาพื้นบ๎าน และเกม 

ตามที่ได๎รับมอบหมายแล๎วน าไปฝึกวิธีการตัดสินกีฬาชนิดนั้นได ๎
5. นักเรียนศึกษา กฎกติกากีฬาประเภทท่ีตนเองรับผิดชอบพร๎อมฝกึการตัดสินกีฬาชนิดน้ันได๎ 
6. นักเรียนศึกษาวิธีการใช๎อุปกรณ์ในการจัดการแขํงขันกีฬาและอุปกรณ์กีฬาได ๎
7. นักเรียนร๎ูจักการน าผลการตัดสินกีฬาท่ีได๎ฝกึซอ๎ม ไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองและทีมงาน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30203   การจัดการแข่งขันกีฬา 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปทีี่ 4 - 6                             เวลา   20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหว และทักษะพื้นฐานที่น าไปสูํ
การพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาพื้นบ๎าน และเกม ทั้งประเภทบุคคลและทีม น าความรู๎และ
หลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช๎เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นมีแนวทางในการเสริมสร๎างสุขภาพและ
สมรรถภาพของตนเอง 
 ศึกษาหลักการในการจัดการแขํงขันกีฬา วัตถุประสงค์ในการจัดการแขํงขันกีฬา วิธีการจัดพิธีเปิด พิธีปิด 
การแขํงขันกีฬาภายใน วิธีการจัดการแขํงขันแบบตํางๆ ตลอดจนเรียนรู๎เกี่ยวกับกติกาการแขํงขันกีฬาประเภท
ตํางๆ และฝึกการตัดสิน โดยให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความถนัด ความสามารถ ศักยภาพในการจัดการแขํงขัน
กีฬา ฝึกการท างานเป็นทีมอยํางมีระบบด๎วยความมุํงมั่นจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้   
 

1. นักเรียนบอกข๎อตกลงเบื้องต๎นในการเรียนและเข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อสร๎างความคุ๎นเคยกับการเรียน
และเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสร๎างความคุ๎นเคยกับการเรียนวิชาการจัดการแขํงขันกีฬา 

2. นักเรียนบอกหลักการ วัตถุประสงค์ในการจัดการแขํงขันกีฬาได๎ 
3. นักเรียนบอกวิธีการจัดการแขํงขันแบบแพ๎คัดออกและแบบพบกันหมดได๎ 
4. นักเรียนบอกข้ันตอนพิธีการเปิดและปิดการแขงํขันกีฬาภายในได๎ 
5. นักเรียนศึกษากติกากีฬาท่ีรับผดิชอบและปฏิบัติการตัดสินกีฬาชนิดน้ันได๎ 
6. นักเรียนจัดการแขํงขันกีฬาภายในได๎ 
7. นักเรียนสรุปกระบวนการในการจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30204  แบดมินตัน                    กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                             เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬาแบดมินตัน  การเลํนเปน็ทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนาน
ปลอดภัย  การออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา วิธีการรุกและการปูองกันใน
การแขํงขันกีฬา การควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเลํนกีฬาปฏิบัติ
กิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคณุคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการ
แขํงขัน มีน้ าใจนักกีฬา  และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีมช่ืนชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย 
เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
 2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาแบดมินตัน 
 3.  รู๎ กฎ กติกา  มารยาทในการเลํนกีฬาแบดมินตัน 
 4.  น ากิจกรรมกีฬาแบดมินตันไปใช๎ในการออกก าลังกาย 
 5.  น ากิจกรรมไปใช๎ในการเลํนและการแขํงขัน 
 6.  เห็นคุณคํา และความงามของการเลํนกีฬาแบดมินตัน 
 7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู๎เลํน  ผู๎ดูที่ดี  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30205  ตะกร้อ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                          เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬาตะกร๎อ  การเลํนเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนาน
ปลอดภัยการออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา วิธีการรุกและการปูองกันใน
การแขํงขันกีฬา การควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเลํนกีฬาปฏิบัติ
กิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคณุคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการ
แขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬา  และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม ชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย 
เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาตะกร๎อ 
 2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาตะกร๎อ 
 3.  รู๎ กฎ กติกา  มารยาทในการเลํนกีฬาตะกร๎อ 
 4.  น ากิจกรรมกีฬาตะกร๎อไปใช๎ในการออกก าลังกาย 
 5.  น ากิจกรรมไปใช๎ในการเลํนและการแขํงขัน 
 6.  เห็นคุณคํา และความงามของการเลํนกีฬาตะกร๎อ 
 7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู๎เลํน  ผู๎ดูที่ดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
254 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30206  เปตอง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬาเปตอง  การเลํนเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนาน
ปลอดภัยการออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา วิธีการรุกและการปูองกันใน
การแขํงขันกีฬา การควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย   การออกก าลังกายและการเลํนกีฬาปฏิบัติ
กิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคณุคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการ
แขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬา  และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีมชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย 
เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาเปตอง 
 2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาเปตอง 
 3.  รู๎ กฎ กติกา  มารยาทในการเลํนกีฬาเปตอง 
 4.  น ากิจกรรมกีฬาเปตองไปใช๎ในการออกก าลังกาย 
 5.  น ากิจกรรมไปใช๎ในการเลํนและการแขํงขัน 
 6.  เห็นคุณคํา และความงามของการเลํนกีฬาเปตอง 
 7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู๎เลํน  ผู๎ดูที่ดี  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30207  ฟุตซอล                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                                เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  เรื่องเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรํางกาย  หลักการออกก าลังกาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นกีฬาฟุตซอล  การเลํนเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความสนุกสนาน
ปลอดภัยการออกก าลังกาย การพักผํอน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเลํนกีฬา วิธีการรุกและการปูองกันใน
การแขํงขันกีฬา การควบคุมตนเองการมีน้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิตเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย    การออกก าลังกายและการเลํนกีฬาปฏิบัติ
กิจกรรมด๎วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคณุคําของการออกก าลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการ
แขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬา  และให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีมชื่นชมและเห็นคุณคําของการออกก าลังกาย 
เคารพ กฎ กติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจนักกีฬาและให๎ความรํวมมือในการท างานเป็นทีม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 
 2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาฟุตซอล 
 3.  รู๎ กฎ กติกา  มารยาทในการเลํนกีฬาฟุตซอล 
 4.  น ากิจกรรมกีฬาฟุตซอลไปใช๎ในการออกก าลังกาย 
 5.  น ากิจกรรมไปใช๎ในการเลํนและการแขํงขัน 
 6.  เห็นคุณคํา และความงามของการเลํนกีฬาฟุตซอล 
 7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู๎เลํน  ผู๎ดูที่ดี  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30208  ฟุตบอล                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                             เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  ฝึกทักษะการบริหารรํางกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  
และทักษะการเลํนกีฬาฟุตบอล  การสํงลูก การรับลูก การรุก การยิงประตู วิธีการเลํนในต าแหนํงตําง ๆ ทั้ง
ในขณะเป็นผู๎เลํนฝุายรับและฝุายรุก  การเลํนเป็นทีม  เรียนรู๎กฎ กติกาการแขํงขัน  กลวิธีตําง ๆ  ในการเลํน  การ
แขํงขันกีฬากับผู๎อื่น  ตลอดจนน าหลักการไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
 มีน้ าใจนักกีฬา  มีมารยาทในการดู การเลํน การแขํงขันกีฬา  โดยสามารถน าทักษะไปใช๎เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดี  เลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ชื่นชมในคุณคําและความงามของกีฬา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู ้
 

 
1. เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 
2. เพื่อให๎มีทักษะในการสํง - รับของกีฬาฟุตบอลได๎ 
3. เพื่อให๎มีทักษะและวิธีการเลํนถูกต๎องตามประเภทของกีฬาฟุตบอลได๎ 
4. เพื่อให๎มีทักษะในการเลํนกีฬาฟุตบอลเป็นทีมได ๎
5. เพื่อให๎รู๎กฎ กติกาการแขํงขันและปฏิบัติตามกฎและกติกาการแขํงขันได๎ 
6. มีความสามารถในการตัดสินกีฬาฟุตบอลตามกติกาได๎ 
7. เพื่อน าทักษะไปพัฒนาการออกก าลังกายเพื่อให๎รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30209  วอลเลย์บอล                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                         เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การออกก าลังกาย              
ความปลอดภัยในการเลํนวอลเลย์บอล การเคลื่อนไหว การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาจากแหลํงข๎อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเลํน
วอลเลย์บอล ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สํงผลตํอการเลํนวอลเลย์บอลและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
การน าประสบการณ์จากการรํวมกิจกรรมนนัทนาการไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
รํางกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจากการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาอยํางสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต  
การสร๎างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเป็นประจ า การออกก าลังกายและการเลํน
วอลเลย์บอล การวิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการรํวมกิจกรรมการออก
ก าลังกายและการเลํนวอลเลย์บอล วินัยในการฝึกและการเลํนวอลเลย์บอล ตามกฎ กติกา และข๎อตกลง รูปแบบ 
กลวิธีการรุก การปูองกัน ในการเลํนวอลเลย์บอล ประโยชน์ของการเลํนวอลเลย์บอลและการท างานเป็นทีม 
หลักการให๎ความรํวมมือในการเลํน การแขงํขันกีฬา และการท างานเป็นทีม การพัฒนาวิธีเลํนวอลเลย์บอลที่
เหมาะสมกับตนเอง การสร๎างแรงจูงใจและการสร๎างความมุํงมั่นในการเลนํและแขํงขันวอลเลย์บอล 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล 
 2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาวอลเลย์บอล 
 3.  รู๎ กฎ กติกา  มารยาทในการเลํนกีฬาวอลเลย์บอล 
 4.  น ากิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลไปใช๎ในการออกก าลังกาย 
 5.  น ากิจกรรมไปใช๎ในการเลํนและการแขํงขัน 
 6.  เห็นคุณคํา และความงามของการเลํนกีฬาวอลเลย์บอล 
 7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู๎เลํน  ผู๎ดูที่ดี  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30210 บาสเกตบอล                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                           เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การออกก าลังกาย ความ
ปลอดภัยในการเลํนกีฬา การเคลื่อนไหว หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานที่น าไปสูํการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาบาสเกตบอล การน าความรู๎และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช๎
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ความส าคัญของการออกก าลังกายและเลํนกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สามารถ
ประเมินการเลํนกีฬาของตนเองและผู๎อื่นได๎รู๎ กฎ  กติกา การเลํนเกม รูปแบบ วิธีการรุก  การปูองกัน ในการ
แขํงขันกีฬาบาสเกตบอล  การท างานเป็นทีมการยอมรับความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคลในการเลํน
กีฬา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  อธิบายประวัติ ความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล 
 2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาบาสเกตบอล 
 3.  รู๎ กฎ กติกา  มารยาทในการเลํนกีฬาบาสเกตบอล 
 4.  น ากิจกรรมกีฬาบาสเกตบอลไปใช๎ในการออกก าลังกาย 
 5.  น ากิจกรรมไปใช๎ในการเลํนและการแขํงขัน 
 6.  เห็นคุณคํา และความงามของการเลํนกีฬาบาสเกตบอล 
 7.  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นผู๎เลํน  ผู๎ดูที่ดี  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30211 มวยสากล                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                           เวลา  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการพลศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ  ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวและทักษะพื้นฐานที่น าไปสูํ
การพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีม   น าความรู๎และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช๎เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น   มีแนวทางในการเสริมสร๎างสุขภาพและสมรรถภาพของตนเอง 

 ฝึกทักษะกีฬาโดยการปฏิบัติจริงด๎วยตนเองเกี่ยวกับมวยสากล ด๎วยกระบวนการทางพลศึกษา   และ
กระบวนการเรียนรู๎อื่น ๆ  เชํน ทักษะการใช๎หมัด   การแตํงกาย  การไหว๎ครู การแขํงขัน และทักษะการปูองกันตัว
สามารถวางแผนการเลํนกีฬาที่เลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยํางเป็นระบบ  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา และมีน้ าใจ
นักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขํงขันและช่ืนชมในสุนทรีภาพของการกีฬา 

เพื่ อ ให๎ รั กการออกก าลั งกายและเลือกเข๎ ารํ วมเลํนกีฬาตามความถนัด  ความสนใจอยํ าง                        
เต็มความสามารถจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ยอมรับความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคลในการเลํน
กีฬารํวมมือในการแขํงขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอยํางเป็นระบบด๎วยความมุํงมั่นจนประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายด๎วยความชื่นชม และสนุกสนาน      

 
ผลการเรียนรู้ รวมทังหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
 

1. นักเรียนบอกข๎อตกลงเบ้ืองต๎นในการเรียนและเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสร๎างความค๎ุนเคยกับการเรียน 
2. นักเรียนบริหารราํงกายกํอนและหลังการเลํนกีฬามวยไทยทัง้ยังเป็นผ๎ูน าการบริหารรํางกายได๎ 
3. นักเรียนบอกประสิทธิภาพของราํงกายไดแ๎ละบอกวิธีการเสรมิสร๎างสมรรถภาพทางกายได ๎
4. นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬามวยสากลได ๎
5. นักเรียนฝกึทักษะกีฬามวยสากลโดยใช๎หมัด  ได ๎
6. นักเรียนฝกึทักษะการออกอาวุธ และการปูองกันตัวได๎ 
7. นักเรียนฝกึมวยสากล ได๎อยํางน๎อย 5 ทํา 
8. นักเรียนได๎เรียนรูวิ๎ธีการแตํงกายในการแขํงขันกีฬามวยสากล 
9. นักเรียนได๎เรียนรู๎กติกามวยสากล และเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬามวยสากลที่จัดขึ้นภายในห๎องเรียน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30212 มวยไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปทีี่ 4 - 6                                 เวลา   20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการพลศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ  ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวและทักษะพื้นฐานที่น าไปสูํ

การพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีม   น าความรู๎และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช๎เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น   มีแนวทางในการเสริมสร๎างสุขภาพและสมรรถภาพของตนเอง 

 ฝึกทักษะกีฬาโดยการปฏิบัติจริงด๎วยตนเองเกี่ยวกับมวยไทย ด๎วยกระบวนการทางพลศึกษา   และกระบวนการ
เรียนรู๎อื่น ๆ  เชํน ทักษะการใช๎หมัด ทักษะการใช๎เท๎า ทักษะการใช๎เขํา  ทักษะการใช๎ศอก   แมํไม๎มวยไทย   การแตํงกาย  
การไหว๎ครู การแขํงขัน และทักษะการปูองกันตัวสามารถวางแผนการเลํนกีฬาที่เลือกและน าไปใช๎ในการเลํนอยําง
เป็นระบบ  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา และมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแขํงขันและชื่นชมในสุนทรีภาพของการ
กีฬา 

เพื่ อ ให๎ รั กการออกก าลั งกายและเลือกเข๎ ารํ วมเลํนกีฬาตามความถนัด  ความสนใจอยํ าง                        
เต็มความสามารถจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ยอมรับความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคลในการเลํน
กีฬารํวมมือในการแขํงขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอยํางเป็นระบบด๎วยความมุํงมั่นจนประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายด๎วยความชื่นชม และสนุกสนาน      

 
ผลการเรียนรู้ รวมทังหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
 

10. นักเรียนบอกข๎อตกลงเบ้ืองต๎นในการเรียนและเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสร๎างความค๎ุนเคยกับการเรียน 
11. นักเรียนบริหารราํงกายกํอนและหลังการเลํนกีฬามวยไทยทัง้ยังเป็นผ๎ูน าการบริหารรํางกายได๎ 
12. นักเรียนบอกประสิทธิภาพของราํงกายไดแ๎ละบอกวิธีการเสรมิสร๎างสมรรถภาพทางกายได ๎
13. นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬามวยไทยได๎ 
14. นักเรียนฝกึทักษะกีฬามวยไทยโดยใช๎หมัด เท๎า เขํา ศอก ได๎ 
15. นักเรียนฝกึทักษะการออกอาวุธ และการปูองกันตัวได๎ 
16. นักเรียนฝกึแมไํม๎มวยไทย ได๎อยํางน๎อย 5 แมํไม๎ 
17. นักเรียนได๎เรียนรูวิ๎ธีการแตํงกายในการแขงํขันกีฬามวยไทย 
18. นักเรียนได๎เรียนรู๎กติกามวยไทย และเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬามวยไทยที่จัดขึ้นภายในห๎องเรียน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
พ 30213   ลีลาศ 1      กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปทีี่ 4 - 6                            เวลา   20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
           มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ  ในการเคลื่อนไหว จัดรูปแบบกลไก  การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติการ
ลีลาศ อยํางเหมาะสม เห็นคุณคํา  การมีสํวนปฏิบัติงานเป็นทีมด๎วยความรับผิดชอบตามที่ได๎รับมอบหมาย  ปฏิบัติ
ตน ในการปฏิบัติการลีลาศ อยํางมีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตนตาม วิธีการได๎อยําง
ปลอดภัย และสนุกสนานรู๎เรื่องการออกก าลังกาย การเลํนกีฬา แบบประหยัดคําใช๎จํายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว ในการปฏิบัติการลีลาศ สามารถน าความรู๎ประสบการณ์
ไปสรุป เป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง   และมีความสุขเป็นปกติวิสัย  สร๎างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และจิตส านึกในการสร๎างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5   ผลการเรียนรู้   
 
1.   อธิบายประโยชน์และคุณคําของการลีลาศ 
2.   อธิบายและปฏิบัติหลักการบริหารรํางกาย ของการลีลาศ 
3.   อธิบายและปฏิบัติหลักการเคลื่อนไหว เบื้องต๎นของการลีลาศ 
4.   ปฏิบัติตามหลักการเคลือ่นไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทกัษะพื้นฐานทีน่ าไปสูํการลีลาศ 
5.   ปฏิบัติของการลีลาศ ทั้งเป็นผู๎น าผู๎ตามและสร๎างสรรค์ได๎อยํางสนุกสนาน และสามารถ
น าไปใช๎ ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ 30214   ลีลาศ 2    กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปทีี่ 4 - 6                         เวลา   20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 
           มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ  ในการเคลื่อนไหว จัดรูปแบบกลไก  การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติการ
ลีลาศ อยํางเหมาะสม เห็นคุณคํา  การมีสํวนปฏิบัติงานเป็นทีมด๎วยความรับผิดชอบตามที่ได๎รับมอบหมาย  ปฏิบัติ
ตน ในการปฏิบัติการลีลาศ อยํางมีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตนตาม วิธีการได๎อยําง
ปลอดภัย และสนุกสนานรู๎เรื่องการออกก าลังกาย การเลํนกีฬา แบบประหยัดคําใช๎จํายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว ในการปฏิบัติการลีลาศ สามารถน าความรู๎ประสบการณ์
ไปสรุป เป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง   และมีความสุขเป็นปกติวิสัย  สร๎างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และจิตส านึกในการสร๎างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5   ผลการเรียนรู้   
 
1.   อธิบายประโยชน์และคุณคําของการลีลาศ 
2.   อธิบายและปฏิบัติหลักการบริหารรํางกาย ของการลีลาศ 
3.   อธิบายและปฏิบัติหลักการเคลื่อนไหว เบื้องต๎นของการลีลาศ 
4.   ปฏิบัติตามหลักการเคลือ่นไหวที่ใช๎ทักษะกลไกและทกัษะพื้นฐานทีน่ าไปสูํการลีลาศ 
5.   ปฏิบัติของการลีลาศ ทั้งเป็นผู๎น าผู๎ตามและสร๎างสรรค์ได๎อยํางสนุกสนาน และสามารถ
น าไปใช๎ ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
263 

 

 

 
 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ศ21101 ทศันศิลป์ 1                            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ21102 ทศันศิลป์ 2                            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ศ22101 ดนตรี 1                                 2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ22102 ดนตร ี2                                 2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ศ23101 นาฎศิลป์ 1                             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ23102  นาฎศิลป2์                             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
วิชาเพิ่มเติม 
ศ20201 ศลิปะพื้นฐาน 1                        2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 

ศ20202 ศิลปะพื้นฐาน 2                        2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20203  วาดเส๎น  1                             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20204  วาดเส๎น  2                             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20205  วาดภาพระบายสี 1                   2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 

ศ20206  วาดภาพระบายสี 2                  2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20207  จิตรกรรมไทย                         2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 

ศ20208  เครือ่งปั้นดินเผา                      2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 

ศ20209  ดนตรีไทย 1                           2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 

ศ20210 ดนตรีไทย 2                          2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20211 ดนตรีพื้นเมือง 1                     2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20212 ดนตรีพื้นเมือง 2                     2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20213 ดนตรีสากล 1                        2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20214 ดนตรีสากล 2                        2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20215 นาฏศิลป์ 1                           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ20216 นาฏศิลป์ 2                           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

วิชาพื้นฐาน 
ศ31201 ทศันศิลป์ 1            1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ31202 ทศันศิลป์ 2            1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ32201 ดนตรี 1            1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ32202 ดนตรี 2            1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ33201 นาฏศิลป์ 1   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
ศ33202 นาฏศิลป์ 2             1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5  หนํวยกิต จ านวน 20  ชั่วโมง 
วิชาเพิ่มเติม 
ศ30201ออกแบบศิลป์ 1                       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 

ศ30202ออกแบบศิลป์ 2                       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30203 ศลิปปฏิบัติ 1                         2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30204 ศิลปปฏิบัติ 2                         2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30205 วาดเส๎น                                2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30206 จิตรกรรมสากล                       2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30207 จิตรกรรมไทย                         2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30208 เครื่องปั้นดินเผา                      2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30209 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1                   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30210ดนตรีไทยปฏิบัติ 2                  2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30211 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 1            2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง  
ศ30212 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 2            2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30213 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30214 ดนตรีสากลปฏิบัติ 2               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30215 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 1                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30216 นาฏศิลป์ปฏิบัติ 2                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง   
ศ30217 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30218 นาฏศิลป์พื้นเมอืง 2               2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30219 การแสดงละคร                     2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ศ30220 สังคีตนิยม                          2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง                                    
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ 21101  ทศันศลิป์ 1                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    ภาคเรียนที่    1                   เวลา   40   ชั่วโมง    1.0     หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ความแตกตํางและคล๎ายคลึงกันของทัศนียภาพใน งานทัศนศิลปแ์ละสิ่งแวดล๎อม 
ความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล  ความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล  วาดภาพ
แสดงทัศนียภาพการวาดภาพทัศนียภาพในท๎องถิ่นเอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวงานปั้นหรืองานสื่อผสม
สร๎างสรรค์งานปั้นเป็นเรื่องราว 3มิติแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์การออกแบบรูปภาพลักษณ์งานกราฟิก การ
ออกแบบลวดลายประจ าท๎องถิ่น  ประเมินงานทัศนศิลป์. งานทัศนศิลปข์องชาติ และท๎องถิ่น  งานทัศนศิลป์ของ
ภาคตํางๆในประเทศไทย  ความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  สืบเสาะ  คิดวิเคราะห์  อภิปราย  บรรยาย     และปฏิบัติผลงานทางด๎าน
ทัศนศิลป์ด๎วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตําง ๆ  น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ 
สร๎างเกณฑ์ในการประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพื่อให๎สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสรา๎งสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางาน
ทัศนศิลป์  ถํายทอดความคิด ความรู๎สึก ตํองานศิลปะอยํางอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตประจ าวันละมีความรู๎ความเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํา
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทัง้หมด  9  ตัวชี้วัด 
 
                    ศ1.1   ม.1/1  1/2  1/3   1/4   1/5   1/6   
                    ศ1.2    ม.2/1   2/2   2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 21102  ทัศนศิลป์ 2                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    ภาคเรียนที่  2                          เวลา   40   ชั่วโมง    1.0     หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ทัศนธาตุ  ในด๎านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ 
 ความเหมือนและความแตกตํางของรูปแบบการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศลิปิน  เทคนิคที่ 
หลากหลายในการสื่อความหมายของการวาดภาพ  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละคร  วิธีการใช๎งาน
ทัศนศิลปใ์นการโฆษณา   การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัย  แนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทย และสากล  และวัฒนธรรมที่สะท๎อนถงึงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  ความรูค๎วามเข๎าใจ  อภิปราย  บรรยาย  เปรยีบเทียบ  จ าแนก   
คิดวิเคราะห์   และปฏิบัติผลงานทางด๎านทัศนศิลป์ด๎วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและ
เรื่องราวตําง ๆ  น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ สร๎างเกณฑ์ในการประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพื่อให๎เสร๎างสรรค์งานทัศนศลิป์ตามจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางาน
ทัศนศิลป์  ถํายทอดความคิด ความรู๎สึก ตํองานศิลปะอยํางอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันละมี
ความรู๎ความเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท๎องถิ่น  ภมูิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทัง้หมด  10  ตัวชี้วัด 
 
                    ศ1.1    ม.1/1 1/2 1/3   1/4 1/5  1/6   1/7 
                    ศ1.2     ม.2/1  2/2  2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 22101  ดนตรี 1                                                    กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่  1                          เวลา   40   ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ   การอําน เขียน เครือ่งหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี  โน๎ตไทย  
โน๎ตสากลในกุญแจ  ซอล และ ฟาในบันไดเสียง C Major    วิธีการขับรอ๎งและบรรเลง  บทเพลงพ้ืนบ๎านบทเพลง
ไทยเดิมอัตราจังหวะ 2 ชั้น  บทเพลงประสานเสียง 2 แนว   บทเพลงรปูแบบ ABA   บทเพลงประกอบการเต๎นร า   
จัดประเภท   ใช๎และบ ารุงรักษา  เครื่องดนตรี   วงดนตรีไทย  วงดนตรีพ้ืนเมือง  วงดนตรีสากลที่มาจาก
วัฒนธรรมตําง ๆ   แสดงความคิดเห็นถํายทอดความรู๎สึกกับอารมณ์เพลง  จังหวะ  ความดัง -เบา  น าเสนอบท
เพลงที่ช่ืนชอบใช๎เกณฑ์ประเมินคุณภาพหรือผลงานเพลงที่ฟัง  ระบุองค์ประกอบของดนตรีในแตํละวัฒนธรรม  
อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีในสังคม   
 โดยกระบวนการเรียนรู๎  ความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  กระบวนการน าเสนอ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการกลุํม  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  ความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณคาํของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ สากลสามารถแสดงออกทางด๎านดนตรี  
วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  ถํายทอดความรู๎สึกความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทัง้หมด  11  ตัวชี้วัด 
 
            ศ.  2.1      ม.   1/1     1/2     1/3     1/4      1/5     1/6    1/7    1/8    1/9 
            ศ.  2.2       ม.   1/1     1/2      
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 22102  ดนตรี 2                                                 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่  2                     เวลา   40   ชั่วโมง   1.0     หน่วยกิต 
 

 ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และคิดวิเคราะห์ถึง องค์ประกอบของดนตรีจากแหลํงวัฒนธรรมตํางๆ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ทางดนตรี โน๎ตเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น โน๎ตสากล (เครื่องหมายแปลงเสียง)  เทคนิคและการ
แสดงออกในการ จินตนาการในการสร๎างสรรค์บทเพลงการถํายทอดเรื่องราวความคิดในบท เพลง เทคนิคและการ
บรรเลงดนตรี การร๎องและบรรเลงเด่ียว การร๎องและบรรเลงเป็นวง  การบรรยายอารมณ์และความรู๎สึกในบท
เพลง  การประเมินความสามารถทางดนตรี 
 ความถูกต๎องในการบรรเลง  ความแมํนย าในการอํานเครื่องหมายและสัญลักษณ ์การควบคุมคุณภาพเสียงในการ
ร๎องและบรรเลง อาชีพทางด๎านดนตรี บทบาททางดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห ์
 กระบวนการคิดสร๎างสรรค์   กระบวนการน าเสนอ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ความสัมพนัธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณคาํของ
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถแสดงออกทางด๎านดนตรี 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถํายทอดความรู๎สึกความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทัง้หมด  9  ตัวชี้วัด 
 
 ศ.2/1   ม. 1/1   1/2   1/3   1/4   1/5   1/6   1/7 
 ศ.2/2     ม. 2/1    2/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 23101  นาฏศิลป1์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่  1                    เวลา   40   ชั่วโมง   1.0     หน่วยกิต 
 

 ศึกษาประวัติครูด๎านนาฏศิลป์  ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ  การพัฒนารูปแบบของการแสดง  อิทธิพลของ
นักแสดงที่มีตอํผู๎ชม   การปฏิบัติของผู๎แสดงและผู๎ชม    

ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงภาษาทํา  และการตีบท  ทําทางการเคลื่อนไหวที่
แสดงสื่อทางอารมณ์ ระบ าเบ็ดเตล็ด  ร าวงมาตรฐาน  จดัการแสดงตามบทบาทและหน๎าที่ของฝุายตําง ๆ ในการ
จัดการแสดง 
 โดยกระบวนการเรียนรู๎  ความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  กระบวนการน าเสนอ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการกลุํม   กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  ความสมัพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคณุคํา
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากลแสดงออกทางนาฏศิลป์อยําง
สร๎างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์  คุณคํานาฏศิลป์  ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ  ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทัง้หมด  7  ตัวชี้วัด 
 
            ศ.  3.1       ม. 1/1     1/2     1/3     1/4      1/5 
            ศ.  3.2       ม. 2/1     2/2      
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 23102  นาฏศิลป2์                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่  2                        เวลา   40   ชั่วโมง     1.0     หน่วยกิต 
 
 ศึกษาศิลปะเก่ียวกับการแสดง  ด๎านแสง  ส ี เสียง  ฉาก  เครื่องแตํงกาย  อุปกรณ์   
หลักและวิธีการสร๎างสรรค์การแสดง  รูปแบบการแสดงประเภทตําง ๆ   นาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
ด๎านความหมาย  ที่มา  วัฒนธรรม  ลักษณะเฉพาะ  ละครไทย  ละครพืน้บ๎าน  การละครสมัยตําง ๆ  
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมตําง ๆ   แสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎านหรือละคร
พื้นบ๎าน  โดยใช๎องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละครเห็น
คุณคําตลอดจนเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู๎อื่น   
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  ความรูค๎วามเข๎าใจ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการน าเสนอ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  ความสมัพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคณุคํา
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
แสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์  คุณคํานาฏศิลป์  ถํายทอดความรู๎สึก ความคิด
อยํางอิสระ  ชื่นชมและประยกุต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทัง้หมด  7  ตัวชี้วัด 
 
            ศ.3.1       ม.1/1     ม.1/2      ม.1/3     ม.1/4      ม.1/5 
            ศ.3.2        ม..2/1     ม.2/2     ม.2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20201 ศิลปะพื้นฐาน 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                               เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
               
          เรียนรูแ๎ละฝึกปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบทัศนธาตุ
และองค์ประกอบศิลป์ โดยใช๎วัสดุอุปกรณ์ ตามกระบวนการสร๎างงานทัศนศิลป์ น าเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการ
ใหมํๆในการสร๎างงาน การประยุกต์ใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์การรับรู๎ทางสุนทรียภาพจากงานศิลปะและธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือความรู๎ความเข๎าใจในการศึกษาตํอและใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เหน็คุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยํูอยาํงพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู ้
  

1. เข๎าใจและสามารถออกแบบวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและองค์ประกอบ
ศิลป์ โดยใชว๎ัสดุอุปกรณ์ ตามกระบวนการสร๎างงานทัศนศิลป์ได๎ 

2. น าเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหมํ ๆ มาใช๎ในการสร๎างงานทัศนศิลป ์
3. 3.ประยุกต์ใช๎สื่อ อุปกรณ์ตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20202 ศิลปะพื้นฐาน 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                              เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ศิลปะพื้นบ๎าน วิธีการสื่อความหมาย ความคิด จินตนาการเทคนิควิธีการ

สร๎างงาน และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท๎องถิ่น   การประยุกต์ใช๎สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนางานศิลปะตามภูมิ
ปัญญาไทย การรับรู๎สุนทรียภาพจากธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและศิลปะพื้นบ๎าน การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ
พื้นบ๎าน  เพื่อให๎มีความเข๎าใจ   เห็นคณุคํา   ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ด๎วยความภาคภูมิใจ มีความช่ืนชม  
หวงแหน  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  สืบทอดการท างาน ศิลปะพื้นบ๎านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและ  ภมูิปัญญาไทย 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ    กล๎าคิด  กล๎าแสดงออก
ทางทัศนศิลปอ์ยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเปน็ไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด        4      ผลการเรียนรู ้
  

1. เข๎าใจและสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ๎าน  โดยสื่อความหมาย ความคิด จินตนาการเทคนิค
วิธีการสร๎างงาน และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

2. ประยุกต์ใช๎สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนางานศิลปะตามภูมิปัญญาไทย    การรับรู๎สุนทรยีภาพจาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมจากศิลปะพ้ืนบ๎าน  

3. สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์งานศิลปะพ้ืนบ๎านได ๎
4. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  สืบทอดการท างาน ศิลปะพื้นบ๎านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นและ  ภมูิปัญญาไทย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20203   วาดเส้น  1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                            เวลา  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต                      
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของเส๎นชนิดตําง ๆ ที่ใช๎ในการวาดเส๎น  ความรูส๎ึกของเส๎นชนิดตํางๆ  ศึกษาวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนคิวิธีการใช๎ในการวาดเส๎น  มีทักษะในการวาดเส๎นชนิดตําง ๆ การรํางภาพ การจัดภาพ  การลงน า
หนักแสงและเงา   การวาดเส๎นภาพหุํนนิ่งตามแบบ  และ วาดเส๎นสร๎างสรรค์   เพื่อให๎มีความรู๎มีทักษะ  เห็น
คุณคําความงาม และประโยชน์ของการวาดเส๎น    
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   10    ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎เข๎าใจลักษณะของงานวาดเส๎น 
2. รู๎เข๎าใจความรู๎สึกของเส๎นลักษณะตํางๆ  
3. รู๎เข๎าใจเทคนิควิธีการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส๎น 
4. มีทักษะในการลากเส๎นพ้ืนฐาน 
5. มีทักษะในการวาดภาพตามสัมผัส 
6. รู๎เข๎าใจมีทักษะรํางภาพวัตถุประเภทตํางๆ 
7. รู๎เข๎าใจมีทักษะในการจัดภาพ 
8. รู๎เข๎าใจหลักการเทคนิคและมีทักษะในการลงน้ าหนักแสงและเงา 
9. มีทักษะวาดเส๎นภาพหุํนนิ่งประเภทตํางๆ  
10. มทีักษะวาดเส๎นสร๎างสรรค์ตามความคิดจินตนาการด๎วยวัสดุชนิดตํางๆ  
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20204     วาดเสน้   2                                 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                  เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต                     
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของเส๎นชนิดตําง ๆ ที่ใช๎ในการวาดเส๎น  ความรูส๎ึกของเส๎นชนิดตํางๆ  ศึกษาวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนคิวิธีการใช๎ในการวาดเส๎น  ฝกึการวาดเส๎นด๎วยวัสดุชนิดตําง ๆ การรํางภาพ การจัดภาพ  การลง 
น้ าหนักแสงและเงา   การวาดเส๎นภาพหุํนนิ่งตามแบบ  วาดภาพทิวทัศน์  และ วาดเส๎นสร๎างสรรค์   
 เพื่อให๎มีความรู๎มีทักษะ  เห็นคุณคําความงาม และประโยชน์ของการวาดเส๎น    
 
ผลการเรยีนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎เข๎าใจลักษณะและชนิดของเส๎นตํางๆที่ใช๎ในการวาดเส๎น 
2. รู๎เข๎าใจความรู๎สึกของเส๎นลักษณะตําง ๆ  
3. รู๎เข๎าใจเทคนิควิธีการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส๎น 
4. มีทักษะในการใช๎เส๎นชนิดตํางๆในการสรา๎งภาพ 
5. มีทักษะในการจัดภาพ 
6. มีทักษะวาดเส๎นหุํนนิ่ง  
7. มีทักษะวาดเส๎นทิวทัศน ์
8. มีทักษะวาดเส๎นสร๎างสรรค์ตามความคิดจินตนาการด๎วยวัสดุชนิดตําง ๆ  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20205      วาดภาพระบายสี 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  -  3                             เวลา 40 ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต                      
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของงานวาดภาพระบายสีและคุณสมบัติของสนี้ า  วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
ระบายสีด๎วยสีน้ า เทคนิคการวาดภาพและระบายสีน้ า  ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช๎สีและทฤษฎสีี  หลักการ
จัดองค์ประกอบภาพ ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพด๎วยสีน้ า   เพื่อให๎มีความรูม๎ีทักษะ  เห็นคุณคําความงาม และ
ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี 
    
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎เข๎าใจลักษณะเทคนิคของงานวาดภาพระบายส ี
2. รู๎เข๎าใจคุณสมบัติของสีน้ า 
3. รู๎เข๎าใจการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีด๎วยสีน้ า 
4. รู๎เข๎าใจหลักการและเทคนคิการวาดภาพระบายสีด๎วยสีน้ า 
5. รู๎เข๎าใจหลักการใช๎สีและทฤษฎีสี 
6. รู๎เข๎าใจหลักการจัดองค์ประกอบ 
7. มีทักษะในการวาดภาพระบายสีด๎วยสีน้ า 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20206   วาดภาพระบายสี 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                        เวลา  40  ชั่วโมง  1.0   หน่วยกิต                   
 
 ศึกษาชนิดและประเภทของงานวาดภาพระบายสี  และศกึษาคุณสมบัตขิองสีโปสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ใน
การวาดภาพระบายสีด๎วยสีโปสเตอร์ เทคนคิการวาดภาพระบายสีด๎วยสีโปสเตอร์ ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ
ใช๎สี ทฤษฎีสี  หลักการจัดองค์ประกอบภาพ  ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพด๎วยสีโปสเตอร์  เพื่อให๎มีความรู๎มีทักษะ  
เห็นคุณคําความงาม และประโยชน์ของการวาดภาพระบายสี 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎เข๎าใจลักษณะเทคนิคของงานวาดภาพระบายส ี
2. รู๎เข๎าใจคุณสมบัติของสีโปสเตอร์ 
2. รู๎เข๎าใจการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีด๎วยสีโปสเตอร์ 
3. รู๎เข๎าใจหลักการและเทคนคิการวาดภาพระบายสีด๎วยสีโปสเตอร ์
 4. รู๎เข๎าใจหลักการใช๎สีและทฤษฎีส ี
5. รู๎เข๎าใจหลักการจัดองค์ประกอบภาพ 
 6. มีทักษะในการวาดภาพระบายสีด๎วยสีโปสเตอร์ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20207    จิตรกรรมไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3                                         เวลา 40 ชั่วโมง    1.0   หน่วยกิต                   
 
 ศึกษาลักษณะและประเภทของงานจิตรกรมไทย  วัสดุอุปกรณ์ในการสรา๎งสรรค์งานจิตรกรรมไทย   
ศึกษาแนวทางอนุรักษ์จิตรกรรมไทย  ฝึกปฏิบัติเขียนภาพจิตรกรรมไทย การใช๎สีแบบไทย  น างานจิตรกรรมไทย 
ไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน   เพื่อให๎มีความรู๎มีทักษะ  เหน็คุณคําความงาม และประโยชน์ของ
งานจิตรกรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู๎เข๎าใจลักษณะของงานจิตรกรรมไทยแตํละประเภท 
2. รู๎เข๎าใจการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงานจิตรกรรมไทย 
3. รู๎เข๎าใจหลักการและเทคนคิการวาดภาพจิตรกรรมไทย  
4. มีทักษะในการเขียนลายไทยพื้นฐาน 
5. รู๎เข๎าใจมีทักษะในการใช๎สีเขียนภาพจิตกรรมไทย 
6. ประยุกต์ใช๎งานจิตรกรรมไทยได๎เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20208 เครือ่งปั้นดินเผา                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3                                       เวลา 40 ชั่วโมง  1.0   หน่วยกิต                   
  
 ศึกษาประวัติความเป็นมา  ชนิดและประเภทของงานเครื่องปั้นดินเผา  วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงาน
เครื่องปั้นดินเผา  ฝึกการขึ้นรูปด๎วยเทคนิคตําง ๆ การตกแตํงช้ินงาน  การเผาดิบ เผาเคลือบ การชุบเคลือบ  สร๎าง
ผลงานสนองความต๎องการในปัจจุบัน เพื่อให๎มีความรู๎มีทักษะ  เห็นคุณคําความงาม และประโยชน์ของ
เครื่องปั้นดินเผา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู๎เข๎าใจประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา 
2. รู๎เข๎าใจประเภทของเครื่องปั้นดินเผา  
3. รู๎เข๎าใจหลักการและเทคนคิการสร๎างงานเครื่องปั้นดินเผา  
4. มีทักษะการขึ้นรูปด๎วยเทคนิคตําง ๆ 
5. รู๎เข๎าใจมีทักษะการตกแตํงช้ินงานและควบคุมการเผาผลิตภัณฑ ์
6. สร๎างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาให๎เหมาะสมกับความต๎องการในปัจจุบัน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20209 ดนตรีไทย 1                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                              เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจลักษณะ และประเภทของเพลงไทยในรูปแบบตํางๆ  อัตราจังหวะของ

เพลงไทย  สามารถจ าแนกความแตกตํางของบทเพลงจากความรู๎สึกในการรับรู๎ หลักการฟังเพลงและดนตรี   การ
ประพันธ์เพลงไทยแบบงําย ๆ   หลักการขับร๎องเพลงไทย ปฏิบัติการขับร๎องเพลงไทยในหลาย ๆ  รูปแบบ  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํ างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   5   ผลการเรยีนรู ้
 

1. เข๎าใจและสามารถจ าแนกประเภทของเพลงไทยในรูปแบบตํางๆได๎   
2. เข๎าใจอัตราจังหวะของเพลงไทยในรูปแบบตําง ๆ  
3. หลักการฟังเพลงและดนตร ี
4. หลักการประพันธ์เพลงไทย 
5. การปฏิบัติขับร๎องเพลงไทย  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20210 ดนตรีไทย 2                                           กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                            เวลา   40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถ ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมา

ประยุกต์ใช๎ ใหไ๎ด๎ผลตามต๎องการ วิธีใช๎เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอยํางถูกวิธี  ดนตรีที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆของไทย กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีตํอสังคมไทย  
การน าความรู๎และหลักการทางดนตรีมาใช๎กับวิชาอื่น และชีวิตประจ าวัน  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เหน็คุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยํูอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู ้
 

1. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมาประยุกต์ใช๎ ให๎ได๎ผลตาม
ต๎องการ 

2. หลักการประพันธ์เพลงไทย 
3. วิธีใช๎เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครือ่งดนตรีไทยอยํางถูกวิธี  ๆ    
4. ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีตํอสังคมไทย  
5. การน าความรู๎และหลักการทางดนตรีมาใช๎กับวิชาอื่น และชีวิตประจ าวัน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
282 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20211 ดนตรีพื้นเมือง 1                                             กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                            เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจลักษณะ และประเภทของเพลงพื้นเมืองในรูปแบบตํางๆ  อัตราจังหวะ

ของเพลงพื้นเมือง สามารถจ าแนกความแตกตํางของบทเพลงจากความรู๎สึกในการรับรู๎ หลักการฟังเพลงและดนตรี  
การประพันธ์เพลงพื้นเมืองแบบงําย ๆ   หลักการขับร๎องเพลงพื้นเมืองปฏิบัติการขับร๎องเพลงพื้นเมืองในหลาย ๆ  
รูปแบบ  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํ างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

1.เข๎าใจและสามารถจ าแนกประเภทของเพลงพื้นเมืองในรูปแบบตํางๆได๎   
2.เข๎าใจอัตราจังหวะของเพลงพืน้เมืองในรูปแบบตําง ๆ  
3.หลักการฟังเพลงและดนตร ี
4.หลักการประพันธ์เพลงพื้นเมือง 
5.การปฏิบัติขับร๎องเพลงพื้นเมือง  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ 20212 ดนตรีพื้นเมือง  2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                           เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถ ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมือง ตามการประพันธ์เพลงโดยน า

เทคนิคมาประยุกต์ใช๎ ให๎ได๎ผลตามต๎องการ วิธีใช๎เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครือ่งดนตรพีื้นเมืองอยํางถูก
วิธีดนตรพีื้นเมือง ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆของไทย กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของ
ดนตรีพื้นเมือง ตํอสังคมไทย  การน าความรู๎และหลักการทางดนตรพีื้นเมือง มาใช๎กับวิชาอื่น และชีวิตประจ าวัน  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เหน็คุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยํูอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู ้
 

1. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมาประยุกต์ใช๎ ให๎ได๎ผลตาม
ต๎องการ 
2. หลักการประพันธ์เพลงพื้นเมือง 
3. วิธีใช๎เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอยํางถูกวิธี  ๆ  
4. ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีตํอสังคมไทย 
5. การน าความรู๎และหลักการทางดนตรีมาใช๎กับวิชาอื่น และชีวิตประจ าวัน     
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20213 ดนตรีสากล 1                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                                เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ

กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํ างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

1. หลักการขับร๎องเพลงสากลรูปแบบตําง ๆ  
2. สามารถฟังเสียง และร๎องเพลงไลํเสียงตามตัวโน๎ตและบันไดเสียงตํางๆ ได๎   
3. สามารถขับร๎อง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประสานเสียง 2

แนว เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยมได๎   
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20214 ดนตรีสากล 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                            เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องวิธีใช๎เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาที่ถูกวิธี  สามารถ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามบทเพลงที่ก าหนดอยํางงําย ๆ ได๎ สามารถแสดงความรู๎สึกในการรับรู๎ความไพเราะ
ของวงดนตรีสากลรูปแบบตํางๆได๎จากประสบการณ์  สามารถสร๎างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรม
ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได๎  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู ้
 

1. วิธีใช๎เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาที่ถูกวิธี   
2. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอยํางงําย ๆ ได๎ 
3. แสดงความรู๎สึกในการรับรู๎ความไพเราะของวงดนตรีสากลรูปแบบตํางๆได๎ 
4. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได๎    
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20215 นาฏศิลป์ 1                                                         กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                                เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง  ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์

พื้นบ๎าน และ นาฏศิลป์สากล   การตีบทเบือ้งต๎น  ทําร าพื้นฐาน   นาฏยศัพท์    ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุง
ร าวงมาตรฐาน และการแสดงพื้นเมือง  โดยสร๎างสรรค์และประยุกต์ผลงานให๎สอดคล๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ     กล๎าคิด  กล๎าแสดงออก
ทางทัศนศิลปอ์ยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎    อยํูอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มจีิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข๎าใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ๎าน และ นาฏศิลป์สากล 
2. สามารถตีบทเบื้องต๎น ทําร าพื้นฐาน  นาฏยศัพท์  ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุงร าวงมาตรฐาน 

และการแสดงพ้ืนเมือง   
3. สามารถสร๎างสรรค์และประยกุต์ผลงานให๎สอดคล๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น และน าไปใชใ๎น

ชีวิตประจ าวันได๎  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 20216 นาฏศิลป์ 2                                                       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                             เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถเขียนบท

ละครและ  สามารถแสดงตามบทละครที่เขยีน โดยประยุกต์ให๎สอดคล๎องกับสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมไทยท ากิจกรรมเพือ่อนุรักษ์และเผยแพรํงานนาฏศิลป์ไทย  เพือ่ให๎ตระหนักในคุณคําและบทบาท
นาฏศิลป์ไทยกับสังคม 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เหน็คุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยํูอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข๎าใจและสามารถเปรียบเทียบลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากลได๎   
2. สามารถแสดงตามบทละครที่เขียนขึ้นได๎ โดยประยุกต์ให๎สอดคล๎องกับสังคม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
3. สามารถท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพรํงานนาฏศิลป์ไทย  เพื่อให๎ตระหนักในคุณคําและบทบาท

นาฏศิลป์ไทยกับสังคม 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

 ศ 31101   ทัศนศิลป์ 1                                 สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1                            วลา   20   ชั่วโมง  0.5    หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  ศัพท์ทางทัศนศลิป์  วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนคิของ
ศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์   เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในสร๎างงานทัศนศิลป์  หลักการ
ออกแบบและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ด๎วยเทคโนโลยี  การวาดภาพล๎อเลียนหรือภาพการ์ตูน  งานทัศนศิลป์
รูปแบบตะวันออกและตะวันตก 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  ความรู๎ความเข๎าใจ   ฟังบรรยาย  ศึกษาใบความรู๎  สืบค๎นขอ๎มูล   
คิดวิเคราะห์   และปฏิบัติผลงานทางด๎านทัศนศิลป์ด๎วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและ
เรื่องราวตําง ๆ  น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ สร๎างเกณฑ์ในการประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพื่อให๎เสร๎างสรรค์งานทัศนศลิป์ตามจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณคํางาน
ทัศนศิลป์  ถํายทอดความคิด ความรู๎สึก ตํองานศิลปะอยํางอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันละมี
ความรู๎ความเข๎าใจความสัมพนัธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท๎องถิ่น  ภมูิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
                 ศ1.1  ม.1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6   
                 ศ1.2  ม.2/1 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 31102   ทัศนศิลป ์2                                         สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2                    เวลา   20   ชั่วโมง     0.5      หน่วยกิต 

 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ   การออกแบบงานทัศนศิลป์  จุดมุงํหมายของศิลปินในการเลือกใช๎ วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิคและเนื้อหาในการสร๎างงานทัศนศิลป์   ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  การจัดท าแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์  
หลักการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวคดิและวิธีการของศิลปิน  งานทัศนศิลป์ของศิลปิน    ที่มีช่ือเสียง  
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวํางประเทศที่มีผลตํองานทัศนศิลป์ 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  ค๎นคว๎า  ศึกษาใบความรู๎  อภปิราย  บรรยาย  เปรียบเทียบ  การคิดวิเคราะห์   
และปฏิบัติผลงานทางด๎านทัศนศิลป์ด๎วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตําง ๆ  
น าเสนอวิจารณ์ผลงานและ สร๎างเกณฑ์ในการประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 เพื่อให๎เสร๎างสรรค์งานทัศนศลิป์ตามจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณคํางาน
ทัศนศิลป์  ถํายทอดความคิด ความรู๎สึก ตํองานศิลปะอยํางอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันละมี
ความรู๎ความเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท๎องถิ่น  ภมูิปัญญาไทยและสากล 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
             ศ1.1  ม.1/1  1/2  1/3  1/4  1/5   
             ศ1.2  ม.2/1  2/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ 32101   ดนตรี  1                                           สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1                    ททท  เวลา   20   ชั่วโมง   0.5    หน่วยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกปฏิบตัิ  คิดวิเคราะห์ถึง  การจัดวงดนตรี การใช๎เครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทตํางๆ บทเพลงที่
บรรเลงโดยวงดนตรีประเภทตํางๆ ประเภทของวงดนตรี ประเภทของวงดนตรีไทย ประเภทของวงดนตรีสากล 
ปัจจัยในการสร๎างสรรค์ผลงานดนตรีในแตํละวัฒนธรรม  ความเชื่อกับการสร๎างสรรค์งานดนตรี ศาสนากับการ
สร๎างสรรค์งานดนตรี เครื่องหมาย และสัญลกัษณ์ทางดนตรี เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ  เครื่องหมาย
ก าหนดบันไดเสียง โน๎ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และ 3 ชั้น เกณฑใ์นการประเมินผลงานดนตรี คุณภาพ
ของผลงานทางดนตรี คุณคําของผลงานทางดนตรี รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทยแตํละยุคสมัย รูปแบบบท
เพลงและวงดนตรีสากลแตํละยุคสมัย ประวัติสังคีตกวี ลักษณะเดํนของดนตรีในแตํละวัฒนธรรม เครื่องดนตรี  วง
ดนตรี ภาษา เนื้อร๎อง ส าเนียง องค์ประกอบบทเพลง 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 กระบวนการคิดสร๎างสรรค์   กระบวนการน าเสนอ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ความสัมพนัธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณคาํของ
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถแสดงออกทางด๎านดนตรี 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถํายทอดความรู๎สึกความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 8  ตัวชี้วัด 
 
 ศ.2/1  ม  1/1  1/2  1/3   1/4    1/5 
        ศ.2/2  ม  2/1  2/2   2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 32102   ดนตรี  2                                           สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2                       เวลา   20   ชั่วโมง     0.5    หน่วยกติ 
 

 ศึกษา ฝึกปฏิบตัิ  คิดวิเคราะห์ถึง เทคนิคและการถํายทอดอารมณ์เพลงด๎วยการร๎องบรรเลงเครื่องดนตรี
เดี่ยวและรวมวง  การถํายทอดอารมณ์ ความรู๎สึกของงานดนตรีจากแตํละวัฒนธรรม ดนตรีกับการผํอนคลาย 
ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ ดนตรีกับการบ าบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ ดนตรีกับ
การศึกษา  บทบาทดนตรีในการสะท๎อนสังคม คํานิยมของสังคมในผลงานดนตรี ความเช่ือของสังคมในงานดนตรี    
แนวทางและวิธีการในการสํงเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ ความรู๎ความเข๎าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห ์
 กระบวนการคิดสร๎างสรรค์   กระบวนการน าเสนอ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพือ่ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ความสัมพนัธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณคาํของ
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถแสดงออกทางด๎านดนตรี 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถํายทอดความรู๎สึกความคิดตํอดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
       ศ.2/1  ม.  1/1  1/2  1/3   
       ศ.2/2  ม.  2/1  2/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 33101   นาฎศิลป์  1                                           สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                          เวลา   20   ชั่วโมง   0.5   หน่วยกติ 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ถึงรูปแบบของงานแสดง ระบ าร าฟูอน การละครไทย   การแสดงพื้นเมืองภาคตํางๆ   
 การละครสากล    ละครสร๎างสรรค์ ความเป็นมา   องค์ประกอบของละครสร๎างสรรค์ละครพูดละคร
โศกนาฏกรรม   ละครสุขนาฏกรรม   ละครแนวเหมือนจรงิ   ละครแนวไมํเหมือนจริงการประดิษฐ์ทําร าที่เป็นคูํ
และหมูํหลักการสร๎างสรรค์  การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร   การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสตํางๆ  
การอนุรักษ์นาฏศิลป์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  ความรู๎ความเข๎าใจ   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติและ
กระบวนการน าเสนอ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์  
คุณคํานาฏศิลป์  มีเจตคติที่ดใีนการปฏิบัติ มีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณคําที่เหมาะสม ถํายทอดความรู๎สึกความคิด
อิสระ   ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
       ศ 3.1 ม. 3/1   3/2   3/3   3/4 
       ศ 3.2 ม. 3/13/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ 33102   นาฎศิลป์  2                                          สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2                     เวลา   20   ชั่วโมง      0.5   หน่วยกติ 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ถึงรูปแบบ  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการนาฏศิลป์ และละครไทย   เทคนิคการจดัการ
แสดง  แสง ส ีเสียง  ฉาก อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องแตํงกาย การสร๎างสรรค์ผลงาน (การแสดงละครพูด) การแสดง
ละครพื้นบ๎าน  (วรรณกรรมทอ๎งถิ่น)  การประเมินคุณภาพการแสดง 
คุณภาพด๎านการแสดง  คุณภาพองค์ประกอบของการแสดง  การวิเคราะห์การแสดงละครน ามาประยุกต์ใช๎ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎  ความรู๎ความเข๎าใจ   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติและ
กระบวนการน าเสนอ 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์  ถํายทอดความรู๎สึกความคดิ
อิสระ   ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
          ศ 3.1 ม. 3/1   3/2   3/3   3/4 
           ศ 3.2 ม. 3/1  3/2 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30201ออกแบบศิลป์ 1                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                        เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการทางศิลปะ   การจัดโครงสร๎าง   สื่อ   วัสดุ อุปกรณ์เทคนิควิธีการ  

เข๎าใจความรู๎สึกในการรับรู๎ความงาม   วิธีสื่อความคิด และจินตนาการในการออกแบบงานทัศนศิลป์ และพัฒนา
งานออกแบบทัศนศิลป์ให๎ผู๎อื่นรับรู๎ ได๎    สามารถน าความรู๎ทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎กับวิชาอื่นและใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
  

1.สามารถฝึกปฏิบัติตามกระบวนการทางศิลปะโดยจัดโครงสร๎าง สื่อวัสดุ อุปกรณ์เทคนิควิธีการ 
2.รู๎และเข๎าใจความรู๎สึกในการรับรู๎ความงาม  
3. รู๎จักวิธีสื่อความคิด และจนิตนาการในการออกแบบงานทัศนศิลป์ และพัฒนางาน ออกแบบทัศนศิลป์
ให๎ผู๎อื่นรับรู๎ได๎   
4 .สามารถน าความรู๎ทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎กับวิชาอื่นและในชีวิตประจ าวัน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ 30202 ออกแบบศิลป์ 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                            เวลา   40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและ ประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ  ตามกระบวนการทางศิลปะ เข๎าใจการออกแบบและวิวัฒนาการการ

ออกแบบทัศนศิลป์  สามารถใช๎เทคโนโลยีรูปแบบใหมํ ๆ ในการออกแบบและพัฒนางานออกแบบทัศนศิลป์ตาม
ความถนัดได๎อยํางเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคํา รักและภาคภูมิใจในงานศิลปะอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํ างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
  

1. สามารถ ประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ  ตามกระบวนการทางศิลปะ 
2. รู๎และเข๎าใจการออกแบบและวิวัฒนาการการออกแบบทัศนศิลป์   
3. สามารถใช๎เทคโนโลยีรูปแบบใหมํ ๆ ในการออกแบบและพัฒนางานออกแบบทัศนศิลป์ตามความ

ถนัดได๎อยํางเหมาะสม 
4. มีความรับผิดชอบ เห็นคุณคํา รักและภาคภูมิใจในงานศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
296 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30203 ศิลปปฏิบัติ 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                             เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและ ประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ ตามกระบวนการทางศิลปะ สามารถใช๎เทคโนโลยีรูปแบบใหมํ ๆ พัฒนา

งานทางศิลปะ รู๎จักลักษณะและประเภทของลายไทย  ลายรดน้ า ลายกนกและแมํแบบลายไทยชนิดตําง ๆ ประวัติ
ความเป็นมาของลายไทย การใช๎อุปกรณ์ในการเขียนลายไทย ฝึกเขียนลายไทย ประดิษฐ์ลายไทยในลักษณะตํางๆ 
การใช๎สีในการเขียนภาพไทย  การสร๎างสรรค์และพัฒนางานทัศนศิลป์ตามความถนัดได๎อยําเหมาะสมและสามารถ
น าความรู๎ทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎กับวิชาอื่นและในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู ้
  

1. สามารถ ประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ  ตามกระบวนการทางศิลปะ 
2. สามารถใช๎เทคโนโลยีรูปแบบใหมํ ๆ พัฒนางานทางศิลปะ  
3. รู๎จักประวัติความเป็นมาของลายไทย ลักษณะและประเภทของลายไทย  ลายรดน้ า   ลายกนกและ

แมํแบบลายไทยชนิดตําง ๆ 
4. การใช๎สีในการเขียนภาพไทย  
5. สร๎างสรรค์และพัฒนางานทัศนศิลป์ตามความถนัด 
6. สามารถน าความรู๎ทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎กับวิชาอื่นและในชีวิตประจ าวัน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30204 ศิลปปฏิบัติ 2                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                          เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการทางศิลปะ   การจัดองค์ประกอบศิลป์   สื่อ   วัสดุ อุปกรณ์เทคนิค

วิธีการ  รู๎จักลักษณะและประเภทของภาพจิตรกรรมฝาผนัง การวาดภาพเครื่องแตํงกาย รูปรําง กิริยาทําทางของ
ตัวละคร  และสัตว์ปุาหิมพานต์ในวรรณคดีไทย  เข๎าใจความรู๎สึกในการรับรู๎ความงาม   วิธีสื่อความคิด และ
จินตนาการในการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ และพัฒนางานทัศนศิลป์  ให๎ผู๎อื่นรับรู๎ได๎การจัดกิจกรรมทางศิลปะเพื่อ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. สามารถ ปฏิบัติตามกระบวนการทางศิลปะได๎    
2. การจัดองค์ประกอบศิลป์   สื่อ   วัสดุ อุปกรณ์เทคนิควิธีการ  
3. รู๎จักลักษณะและประเภทของภาพจิตรกรรมฝาผนัง การวาดภาพเครื่องแตํงกาย รูปรําง กิริยาทําทาง

ของตัวละคร  และสัตว์ปุาหิมพานต์ในวรรณคดีไทย 
4. เข๎าใจความรู๎สึกในการรับรู๎ความงาม   วิธีสื่อความคิด และจินตนาการในการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

และพัฒนางานทัศนศิลป์  ให๎ผู๎อื่นรับรู๎ได๎  
5. สามารถจัดกิจกรรมทางศิลปะเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30205 วาดเสน้                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                         เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาลักษณะของงานวาดเส๎น  วิธีการใช๎วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคในการวาดเส๎น  ฝึกวาดเส๎นชนิดตําง ๆ การ
รํางภาพ การจัดภาพ  การลงน าหนักแสงและเงา   การวาดเส๎นภาพหุํนนิ่งตามแบบ   
และวาดเส๎นสร๎างสรรค์   
 เพื่อให๎มีความรู๎มีทักษะ  เห็นคุณคําความงาม และประโยชน์ของการวาดเส๎น    
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎เข๎าใจลักษณะของงานวาดเส๎น 
2. รู๎เข๎าใจเทคนิควิธีการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส๎น 
3. มีทักษะในการลากเส๎นพ้ืนฐาน 
4. มีทักษะในการวาดภาพตามสัมผัส 
5. รู๎หลักการราํงภาพวัตถุตําง ๆ 
6. รู๎เข๎าใจหลักการจัดภาพ 
7. รู๎เข๎าใจหลักการในการลงน้ าหนักแสงและเงา 
8. มีทักษะวาดเส๎นภาพหุํนนิ่งประเภทตําง ๆ  
9. มีทักษะวาดเส๎นสร๎างสรรค์ตามความคิดจินตนาการด๎วยวัสดุและเทคนคิตําง ๆ  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30206 จิตรกรรมสากล                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                     เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
 
     ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมสากล  ทั้งรูปแบบวิธีการ  วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช๎
สร๎างสรรค์งานจิตรกรรม  ศึกษาทฤษฎีสี  การจัดภาพ  ฝึกปฏิบัติสร๎างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสากลตามเทคนิค
ของวัสดุชนิดตําง ๆ  เพื่อใหม๎ีความรู๎มีทักษะ  เห็นคุณคําความงาม และประโยชน์ของงานจิตรกรรม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎ประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมสากล 
2. รู๎เข๎าใจลักษณะงานจิตรกรรมสากล 
3. รู๎เข๎าใจการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงานจิตรกรรมสากล 
4. รู๎เข๎าใจหลักการและเทคนคิการการสร๎างสรรค์งานจิตรกรรมสากล  
5. รู๎เข๎าใจหลักการใช๎สีและทฤษฎีสี 
6. รู๎เข๎าใจหลักการจัดภาพ 
7. มีทักษะในการสร๎างสรรค์งานจิตรกรรมสากลตามเทคนิคของวัสดุชนิดตํางๆ  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30207 จิตรกรรมไทย                                          กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                 เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย  ทั้งรูปแบบวิธีการ  วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช๎
สร๎างสรรค์งานจิตรกรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการรํางภาพการใช๎สีในงานจิตรกรรมไทย  สร๎างสรรค์ผลงาน จติรกรรม
ไทยแบบประเพณี และ ประยุกต์ผลงานจิตรกรรมไทยกับงานอื่นๆ  การอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมไทย  เพื่อให๎มี
ความรู๎มีทักษะ  เห็นคุณคําความงาม และประโยชน์ของงานจิตรกรรมไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ผลงานอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎ประวัติความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย 
2. รู๎เข๎าใจลักษณะงานจิตรกรรมไทยประเภทตํางๆ 
3. รู๎เข๎าใจการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงานจิตรกรรมไทย 
4. รู๎เข๎าใจการรํางภาพไทยการใช๎สีในงานจิตรกรรมไทย 
5. รู๎เข๎าใจมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ผลงานจติรกรรมไทย 
6. สร๎างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณ ี
7. ประยุกต์ใช๎ผลงานจิตรกรรมไทยกับงานด๎านอื่นๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30208 เครือ่งปั้นดินเผา                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                         เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
 
    ศึกษาประวัติความเป็นมา  ชนิดและประเภทของงานเครื่องปั้นดินเผา  วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงาน
เครื่องปั้นดินเผา  ฝึกการขึ้นรูปด๎วยเทคนิคตําง ๆ การตกแตํงช้ินงาน  การเผาดิบ เผาเคลือบ การชุบเคลือบ  สร๎าง
ผลงานสนองความต๎องการในปัจจุบัน 
 เพื่อให๎มีความรู๎มีทักษะ  เห็นคุณคําความงาม และประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผา 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎เข๎าใจประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา 
2. รู๎เข๎าใจประเภทของเครื่องปั้นดินเผา  
3. รู๎เข๎าใจหลักการและเทคนคิการสร๎างงานเครื่องปั้นดินเผา  
4. มีทักษะการขึ้นรูปด๎วยเทคนิคตําง ๆ 
5. รู๎เข๎าใจมีทักษะการตกแตํงช้ินงานและควบคุมการเผาผลิตภัณฑ ์
6. สร๎างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาให๎เหมาะสมกับความต๎องการในปัจจุบัน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30209 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถจ าแนกความแตกตํางลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรี
ไทย  การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทย และวงดนตรีไทย  วิเคราะห์และจ าแนกความแตกตํางของบทเพลงจาก
ความรู๎สึกในการรับรู๎ หลักการฟังเพลงและดนตรี   การน าความรู๎และหลักการทางดนตรีมาใช๎กับวิชาอื่น และ
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู ้
  

1. สามารถจ าแนกความแตกตํางลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีไทย  การเกิดเสียงของเครื่อง
ดนตรีไทย และวงดนตรีไทย 

2. วิเคราะห์และจ าแนกความแตกตํางของบทเพลงจากความรู๎สึกในการรับรู๎ หลักการฟังเพลงและ
ดนตรี   

3. น าความรู๎และหลักการทางดนตรีมาใช๎กับวิชาอื่น และชีวิตประจ าวัน    
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ 30210 ดนตรีไทยปฏิบัติ 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                    เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎เรื่องทฤษฏีโน๎ตไทยและสากล  สามารถอําน – เขียน และปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

โดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช๎ให๎ได๎ผลตามต๎องการ  ใช๎และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอยํางถูกต๎องและมี
ประสิทธิภาพ  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยตํางๆ   ดนตรีที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
พิธีกรรมตํางๆของไทย 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
  

1. รู๎และเข๎าใจเรื่องทฤษฏีโน๎ตไทยและสากล สามารถอําน เขียนโน๎ตไทยและสากลได๎   
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยโดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช๎ให๎ได๎ผลตามต๎องการ 
3. ใช๎และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
4. รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยตํางๆ  รวมถึงดนตรีที่มีสํวน

เกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆของไทย  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30211 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                            เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถจ าแนกความแตกตํางลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรี
พื้นเมือง  การเกิดเสียงของเครื่องดนตรพีื้นเมือง และวงดนตรพีื้นเมือง  วิเคราะห์และจ าแนกความแตกตํางของบท
เพลงจากความรู๎สึกในการรับรู๎ หลักการฟังเพลงและดนตรีพื้นเมือง   การน าความรู๎และหลักการทางดนตรี
พื้นเมือง มาใช๎กับวิชาอื่น และชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
  

1.สามารถจ าแนกความแตกตํางลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีพื้นเมือง  การเกิดเสียงของเครื่อง
ดนตรพีื้นเมือง และวงดนตรพีื้นเมือง 
2. วิเคราะห์และจ าแนกความแตกตํางของบทเพลงจากความรู๎สึกในการรับรู๎ หลักการฟังเพลงและดนตรี
พื้นเมือง   
3. น าความรู๎และหลักการทางดนตรพีื้นเมือง มาใช๎กับวิชาอื่น และชีวิตประจ าวัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
305 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30212 ดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติ 2                          กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎เรื่องทฤษฏีโน๎ตไทยและสากล  สามารถอําน – เขียน และปฏิบัติเครื่องดนตรี

พื้นเมือง โดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช๎ให๎ได๎ผลตามต๎องการ  ใช๎และเก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมือง อยําง
ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีพื้นเมือง ในสมัยตํางๆ  ดนตรีพื้นเมือง 
ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆของไทย 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
  

1. รู๎และเข๎าใจเรื่องทฤษฏีโน๎ตไทยและสากล สามารถอําน เขียนโน๎ตไทยและสากลได๎ 
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรพีื้นเมือง โดยน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช๎ให๎ได๎ผลตามต๎องการ 
3. ใช๎และเก็บรักษาเครื่องดนตรพีื้นเมือง อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
4. รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีพื้นเมือง ในสมัยตํางๆ  รวมถึงดนตรีพื้นเมือง 
ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆของไทย  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30213 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                    เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  ใน หลักการขับร๎องและ การปฏิบัติการขับร๎องเพลงสากล ตามโน๎ต

สากล     เพลงสมัยนิยม  เพลงที่ใช๎ในพิธีตําง ๆ   กรรมเพลงประสานเสียง   สามารถแสดงความรู๎สึกในการรับรู๎
ความไพเราะของเสียงเพลงในรูปแบบตํางๆได๎จากประสบการณ์  แสดงความคิดเห็น และ วิเคราะห์จากการฟัง
เพลง สามารถสร๎างสรรค์ผลงานทางบทเพลงสากล  แตํงเพลง และท านองเพลงได๎  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํ างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
 

1. หลักการขับร๎องและ การปฏิบัติการขับร๎องเพลงสากล ตามโน๎ตสากล  เพลงสมัยนิยม  เพลงที่ใช๎ใน
พิธีตําง ๆ   กรรมเพลงประสานเสียง   

2. สามารถแสดงความรู๎สึกในการรับรู๎ความไพเราะของเสียงเพลงในรูปแบบตํางๆได๎จากประสบการณ์ 
3. แสดงความคิดเห็น และ วิเคราะห์จากการฟังเพลง  
4. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานทางบทเพลงสากล  แตํงเพลง และท านองเพลงได๎   
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30214 ดนตรีสากลปฏิบัติ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                          เวลา   40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ  ในวิธีใช๎เครื่องดนตรีสากลและการดูแลรักษาที่ถูกวิธี  การดูแลเก็บ

รักษาและใช๎เครื่องดนตรีอยํางถูกต๎อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามโน๎ตและบทเพลงที่ก าหนด โดยสร๎างสรรค์
งานทางด๎านดนตรีโดยใช๎ประสบการณ์ และความรู๎ทางดนตรีตามความถนัดและบรรเลงดนตรีรวมเป็นวง   
สามารถเข๎ารํวมในกิจกรรมตําง ๆ ได๎  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  2 ผลการเรียนรู ้
 

1.วิธีใช๎เครื่องดนตรีสากลและการดูแลรักษาที่ถูกวิธี  การดูแลเก็บรักษาและใช๎เครื่องดนตรีอยํางถูกต๎อง 
2.ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามโน๎ตและบทเพลงที่ก าหนด ตามความถนัดและสามารถบรรเลงรวมเป็นวง 
วสามารถเข๎ารํวมในกิจกรรมตําง ๆ ได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30215 นาฏศิลป์ปฏบิัติ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                   เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร องค์ประกอบของบทละคร องค์ประกอบการ

แสดงนาฏศิลป์วิเคราะห์วรรณกรรมบทละคร   เขียนบทละคร  วิเคราะห์งานนาฏศิลป์ ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ไทยประเภทตําง ๆ สามารถแสดงบทบาทสมมุติ และแสดงละครโดยประยุกต์ผลงานให๎สอดคล๎องกับ
สังคมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
  

1. มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องลักษณะบทละคร องค์ประกอบของบทละคร องค์ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ 

2. สามารถวิเคราะห์วรรณกรรมบทละคร    วิเคราะห์งานนาฏศิลป์ ได ๎
3. สามารถเขียนบทละครได ๎
4. รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยประเภทตําง ๆ 
5. สามารถแสดงบทบาทสมมุติ  และแสดงละครโดยประยุกต์ผลงานให๎สอดคล๎องกับสังคม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30216 นาฏศิลป์ปฏบิัติ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                       เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง  ลักษณะละครไทยกับละครสากล  หลักการวิจารณ์งาน

นาฏศิลป์ไทยการประดิษฐ์และการสร๎างสรรค์งานนาฏศิลป์ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับศิลปะการท ากิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพรํงานนาฏศิลป์ไทยเพื่อให๎ตระหนักในคุณคําและบทบาทนาฏศิลป์ไทยกับสังคม 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช๎ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ กล๎าคิด  กล๎าแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์อยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํ างพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู ้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง  ลักษณะละครไทยกับละครสากล   
2. รู๎และเข๎าใจสามารถวิจารณ์งานนาฏศิลป์ไทย 
3. สร๎างสรรค์งานนาฏศิลป์ได ๎
4. รู๎และเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับศิลปะ 
5. ท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพรํงานนาฏศิลป์ไทย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30217 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                        เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาร าไทยมาตรฐาน  โขน  ระบ าเบ็ดเตล็ดและละคร  เกี่ยวกับความเป็นมา  การแตงํกาย  ลีลาทําร าเพลง
ประกอบการร า  ฝึกปฏิบัติร าไทยมาตรฐาน   ระบ าชุดตํางๆรูปแบบการแสดง  เพื่อให๎เกดิความเข๎าใจ เห็นคุณคํา 
กํอให๎เกิดความภาคภูมิใจ มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
 

1.  อธิบายร าไทยมาตรฐาน  โขน  ระบ าเบ็ดเตล็ดและละคร 
2.  ฝึกการแสดงนาฏศิลป์ชุดตํางๆเป็นคูํและหมู ํ
3.  วิเคราะห์ทําทางและการเคลื่อนไหวของผู๎คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช๎ในการแสดง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30218 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                    เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนบุคคลส าคัญในวงการ

นาฏศิลป์และการละคร    การน าการแสดงไปใช๎ในโอกาสตํางๆ อยํางหลากหลาย   
ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดงนาฏศิลป์และการละคร เพื่อให๎เห็นคุณคํา เกิดความเข๎าใจ มีทักษะ และมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์สํงเสริมนาฏศิลปไ์ทยและการละคร 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
 

1. วิเคราะห์   วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
 2.  เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช๎ในโอกาสตํางๆ 
 3.  อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคญัในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทย 

     ในยุคสมัยตํางๆ 
4.   สร๎างสรรค์การแสดงในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30219 การแสดงละคร                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                    เวลา   40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ประเภทของการแสดงละคร  หลักการสร๎างสรรค์ตลอดจน
ประวัติของบุคคลส าคัญในวงการละครของไทยและของสากล  ตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน  และวิเคราะห์  วิจารณ์การ
แสดงละครได๎ตามหลัก  จัดการแสดงละครในรูปแบบที่ตนชื่นชอบ  น าประสบการณ์ทางการแสดงละครมา
เชื่อมโยงกับชีวิต  สังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์   เพื่อให๎เกิดความซาบซึ้ง และเห็นคณุคํา 
มีวินัย ใฝุรู๎ใฝุเรียน มุํงมั่นในการท างาน และภาคภูมิใจ เกี่ยวกับศิลปะการละครและมีทักษะสามารถจดัการแสดง
ในโอกาสตําง ๆ ได๎ มคีวามตระหนัก ที่จะถาํยทอดและอนุรักษ์ให๎สืบทอดตํอไป 

 
ผลการเรียนรู ้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับศิลปะการละครไทยและสากลในเรื่อง ความหมาย จุดมุํงหมาย 
 ความเป็นมาความเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ ความสัมพันธ์กับชีวิต 
 2. บอกและอธบิาย ประเภทของการแสดงละคร องค์ประกอบ หลักการสร๎างสรรค์การแสดง 
ละครไทยและสากล  
 3. มีทักษะจัดการแสดงละครในรูปแบบที่ตนชื่นชอบ ในโอกาสตําง ๆ ได๎ 

4. บอกประวัติของบุคคลส าคัญในวงการละครของไทยและของสากล  ตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน   
วิเคราะห์  วิจารณ์  การแสดงละครได๎ตามหลัก 
 5. เห็นคุณคําและภาคภูมิใจ เกี่ยวกับศิลปะการละครมาเช่ือมโยงกับชีวิต สังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
มีความตระหนัก ที่จะถํายทอดและอนุรักษ์ให๎สืบทอดตํอไป 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ 30220 สังคีตนิยม                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                    เวลา   40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายและประวัติดนตรีในยุคตํางๆ  ประวัติผลงานเพลงของคีตกวีในยุคตําง ๆ  ฝึกฟังเพลง
แยกโครงสร๎างของเพลงขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อใหม๎ีความรู๎มีทักษะในการฟังเสียงดนตรีที่ชื่นชอบ  เห็นคุณคําและ
ประโยชน์ของการฟังดนตรี  
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู๎เข๎าใจความหมายของคีตศิลป์  
2 รู๎ประวัติดนตรีในยุคสมัยตาํง ๆ 
3. รู๎ประวัติและผลงานเพลงของคีตกวีในยุคตําง ๆ 
4. มีทักษะในการฟังเพลงและแยกโครงสร๎างของบทเพลงขั้นพื้นฐาน 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
วิชาพื้นฐาน 
ง21101 การงานอาชีพ 1     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง21102 การงานอาชีพ 2     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง22101 การงานอาชีพ 3     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง22102 การงานอาชีพ 4     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง23101 การงานอาชีพ 5     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง23102 การงานอาชีพ 6     1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
วิชาเพิ่มเติม 
ง20201   ชํางไฟฟูา 1              2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20202  ชํางไฟฟูา 2              2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20203  งานเกษตร 1              2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20204  งานเกษตร 2              2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20205  การร๎อยมาลัย 1              2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20206  การร๎อยมาลัย 2              2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20207  งานแกะสลักผักผลไม๎และใบตอง 1 2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20208  งานแกะสลักผักผลไม๎และใบตอง 2 2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30209 การประดิษฐ์ของช ารํวย               2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20210 งานประดิษฐ์ดอกไม ๎1             2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20211 งานประดิษฐ์ดอกไม ๎2    2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20212 งานขนมไทย                            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง20213 การจัดสวนถาด                        2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
วิชาพื้นฐาน 
ง31101 การงานอาชีพ 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง31102 การงานอาชีพ 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง33101 การงานอาชีพ 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ง33102 การงานอาชีพ 4    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
 
วิชาเพิ่มเติม 
ง30201  ชํางอาหารพ้ืนเมือง                   2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30202  ชํางอาหารไทย                        2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30203 การท าขนมไทย                        2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30204 การท าขนมอบ                         2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30205 การท าเครื่องดื่มสมุนไพร             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30206 การประดิษฐ์ของช ารํวย               2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30207 การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ             2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30208 การปลูกไม๎กระถาง                     2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30209 การเกษตรอินทรีย ์                     2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30210 การผลิตพันธ์ุพืช                      2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30211 การเลี้ยงสัตว ์                         2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30212 การจัดสวนถาด                       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง                 
ง30213 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท๎องถิ่น            2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30214 ชํางเดินสายไฟฟูาในอาคาร         2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30215 ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน      2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30216 ชํางไฟฟูา                               2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30217 ชํางปูน                                 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
ง30218 ชํางพิมพ์ซิลค์สกรีน                  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หนํวยกิต จ านวน  40  ชัว่โมง 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 21101    การงานอาชีพ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  1                                              เวลา  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน  มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา และทกัษะการจัดการ  มีลักษณะนสิัยการท างานที่เสียสละ  มคีณุธรรม  
ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถกูต๎อง และมีจติส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และสิง่แวดล๎อม  อยาํงประหยัด
และคุ๎มคํา   
  ผู๎เรียนแสดงออกด๎วยการเรียนรู๎และท างานการท างานโดยใช๎กระบวนการกลุํม  ประดิษฐ์ของใช๎ของ
ตกแตํงจากวัสดุในท๎องถิ่นการแก๎ปัญหาในการท างาน  ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ และเครือ่งมือ/ เครื่องใช๎ในงานชําง
พื้นฐานวิเคราะห์การท างานชํางพื้นฐาน และอธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของ
การสร๎างอาชีพ  การท างานของคอมพิวเตอร์  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ลักษณะส าคญั และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศการประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ และการใชค๎อมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการสารสนเทศด๎วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  โดยการเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของความหมาย  ความส าคญั  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู๎เรยีนจะน าสาระตําง ๆ มาบูรณาการในการท างานด๎วย       
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
        ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,  
        ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,  
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 21102    การงานอาชีพ 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                             เวลา  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน  มีทักษะ 
การแสวงหาความรู๎  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนสิัยการท างานที่เสียสละ  มี
คุณธรรม  ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง  และมจีิตส านึกในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อม  
อยํางประหยัดและคุ๎มคํา   
  ผู๎เรียนแสดงออกด๎วยการเรียนรู๎และท างานโดยวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานการใช๎อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการท างานบ๎านและการเตรียมประกอบจัดตกแตํงและบริการอาหารวิเคราะห์ 
การเลือกซื้อสนิค๎า  และการจัดการทรัพยากรภายในบา๎น  อธิบายแนวทางเลือกอาชีพ  มีเจตคติที่ดีและเห็น
ความส าคัญของการสร๎างอาชีพ   
  โดยการเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของความหมาย  ความส าคญั  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู๎เรยีนจะน าสาระตําง ๆ มาบูรณาการในการท างานด๎วย        
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
          ง 1.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,  
          ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
319 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 22101 การงานอาชพี 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                        เวลา  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน  มีทักษะ 
การแสวงหาความรู๎  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนสิัยการท างานที่เสียสละ  มี
คุณธรรม  ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง  และมจีิตส านึกในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อม  
อยํางประหยัดและคุ๎มคํา   
  ผู๎เรียนสามารถอธิบายกระบวนการเทคโนโลยีและสร๎างเครือ่งใช๎  หรือวิธีการทางเทคโนโลยี  มีความคดิ
สร๎างสรรค์  ถํายทอดความคิดออกมาเป็นรูปแบบในการศกึษาเกี่ยวกับงานชําง  งานเขียนแบบ  และเลือกใช๎
เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต และสังคม สิ่งแวดล๎อมหลักการเบื้องต๎นของการสื่อสารข๎อมูลและเครือขําย
คอมพิวเตอร์  หลักการและวธิีการแก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการติดตํอสื่อสารและสืบค๎น
ผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
  โดยการเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของความหมาย  ความส าคญั  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู๎เรยีนจะน าสาระตําง ๆ มาบูรณาการในการท างานด๎วย    
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
          ง 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม1/3 
          ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 22102 การงานอาชพี 4                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                 เวลา  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
  เพื่อเข๎าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธภิาพ  ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน  มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ   
มีคุณธรรม  ตดัสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง  และมีจิตส านึกในการใชพ๎ลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อม  
อยํางประหยัดและคุ๎มคํา   
  ผู๎เรียนสามารถใช๎ทักษะแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาการท างานและใช๎ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการ
ท ามีจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยํางประหยัด และคุม๎คําเกี่ยวกับ 
การจัดตกแตํงบ๎าน  การเตรียม ประกอบ จัดตกแตํงบริการอาหารและเครื่องด่ืมการติดตํอสื่อสาร และ 
ใช๎บริการที่หนวํยงานตําง ๆ  การใช๎เครื่องใช๎ส านักงานตําง ๆ อธิบายการเสริมสร๎างประสบการณ์อาชีพ  
การเตรียมตัว และทักษะพื้นฐาน ที่จ าเป็นส าหรับงานอาชีพ  โดยการเรียนรู๎และท างานเกี่ยวกับ  การฝึก
ปฏิบัติงานการจัดตกแตํงบ๎าน และการประกอบอาหารการฝึกปฏิบัติการใช๎เครื่องใช๎ส านักงานและ 
การจัดเก็บเอกสาร 
  โดยการเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของความหมาย  ความส าคญั  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู๎เรยีนจะน าสาระตําง ๆ มาบูรณาการในการท างานด๎วย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทัง้หมด  6  ตัวชี้วัด 
 
           ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
           ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
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ง 21101    การงานอาชีพ5                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                     เวลา  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
   
            เพื่อเข๎าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน  มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ   
มีคุณธรรม  ตดัสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง  และมีจิตส านึกในการใชพ๎ลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อม  
อยํางประหยัดและคุ๎มคํา   
  ผู๎เรียนสามารถใช๎ทักษะแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาการท างานและใช๎ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการ
ท ามีจิตส านึกในการใช๎ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยํางประหยัด และคุม๎คําเกี่ยวกับ 
การจัดตกแตํงบ๎าน  การเตรียม ประกอบ จัดตกแตํงบริการอาหารและเครื่องดื่มการติดตํอสื่อสาร และ 
ใช๎บริการที่หนวํยงานตําง ๆ  การใช๎เครื่องใช๎ส านักงานตําง ๆ อธิบายการเสริมสร๎างประสบการณ์อาชีพ  
การเตรียมตัว และทักษะพื้นฐาน ที่จ าเป็นส าหรับงานอาชีพ  โดยการเรียนรู๎และท างานเกี่ยวกับ  การฝึก
ปฏิบัติงานการจัดตกแตํงบ๎าน และการประกอบอาหารการฝึกปฏิบัติการใช๎เครื่องใช๎ส านักงานและ 
การจัดเก็บเอกสาร 
  โดยการเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของความหมาย  ความส าคญั  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู๎เรยีนจะน าสาระตําง ๆ มาบูรณาการในการท างานด๎วย 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
         ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3  
         ง 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 21102    การงานอาชีพ 6                                          กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                เวลา  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
      
 ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน  มีทักษะ 
การแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  และทักษะการจัดการ  มีลักษณะนสิัยการท างาน 
ที่เสียสละ  มีคณุธรรม ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง  และมีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน  ทรัพยากร  และ
สิ่งแวดล๎อม  อยํางประหยัดและคุ๎มคํา   
 ผู๎เรียนสามารถอภิปรายขั้นตอนการท างานและการจัดการ พลังงาน ทรัพยากรอยํางประหยัด  ใช๎ทักษะ
ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม และอธิบายสร๎างและเลือกใช๎  มีความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ งานติดตั้ง /ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในบ๎านหลักการท าโครงงานที่มีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างช้ินงานตามหลักการท าโครงงานและน าเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
  โดยการเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของความหมาย  ความส าคญั  ทฤษฏี  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู๎เรยีนจะน าสาระตําง ๆ มาบูรณาการในการท างานด๎วย        
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
         ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3  
         ง 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.2/3 
, 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20201   ช่างไฟฟา้ 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                   เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต๎น   เครื่องมือที่ใช๎ในงานไฟฟูา    วิธีปูองกกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานทาง

ไฟฟูา   ชนิดและการใช๎งานของสายไฟฟูา  การเดินสายไฟฟูาแสงสวํางและไฟฟูาก าลัง   อุปกรณ์ปูองกันทาง
ไฟฟูา    การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาในอาคาร 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู ้
 

1. รู๎และเข๎าใจเกีย่วกับการเกิดกระแสไฟฟูา 
2. ใช๎เครื่องมือในการปฏิบัติงานทางไฟฟูาได๎อยํางถูกต๎อง 
3. อธิบายวิธีปูองกันอุบัติภัยจากการปฏิบัติงานทางไฟฟูาได๎ 
4. เลือกใช๎สายไฟฟูาให๎เหมาะกับงาน 
5. เลือกใช๎อุปกรณ์ในงานไฟฟูาได๎อยํางถูกต๎อง 
6. เลือกใช๎อุปกรณ์ปูองกันทางไฟฟูาได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย 
7. บอกวิธีการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยหรือผู๎ถูกกระแสไฟฟูาดูด 
8. บอกวิธีการนวดหัวใจและผายปอด 
9. บอกสํวนประกอบของมัลติมิเตอร ์
10. ปรับยํานวัดให๎เหมาะสมกับการใช๎งาน 
11. อธิบายวิธีการใช๎งานมัลติมิเตอร์ 
12. ตํอสายไฟฟูาแบบตํางๆได๎อยํางถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20202   ช่างไฟฟา้ 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                  เวลา  40  ชั่วโม  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือในงานชํางไฟฟูา   วัสดุอุปกรณ์    วิธีการบ ารุงดูแลรักษา  วิธีการอํานและใช๎

สัญลักษณ์ตํางๆในงานไฟฟูาเพ่ือน ามาใช๎อํานแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาภายในอาคาร   วิธีการตํอสายไฟฟูาแบบ
ตํางๆ 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 

1. บอกช่ือเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในงานชํางไฟฟูา 
2. อธิบายวิธีการใช๎เครื่องมือในงานชํางไฟฟูา 
3. อธิบายวิธีการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานชํางไฟฟูา 
4. อํานสัญลักษณใ์นงานไฟฟูา 
5. ตํอสายไฟฟูาแบบตําง ๆ 
6. แยกประเภทของสายไฟฟูา 
7. เดินสายไฟฟูาแบบตําง ๆ ภาในอาคาร 
8. ตํอวงจรหลอดอินแคนเดสเซนต์ และวงจรหลอดฟูออเรสเซนต ์
9. ตํอวงหลอดแสงสวํางโดยมีสวิตซ์ควบคุมรํวมกับวงจรก าลัง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20203  งานเกษตร 1                                                    กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                      เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการเกษตร   การเกษตรกับชีวิตประจ าวัน   เกษตรกับการพัฒนา
ประเทศ   ประเภทของการเกษตร   การปลูกพืช  การประมง  การเกษตรผสมผสาน 
               ศึกษาความหมายและประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหมํ    ศึกษาหลักการขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหมํ 
วิธีการคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช  การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์พืช  วิธีการขั้นตอน การขยายพันธุ์พืชแบบตําง ๆ 
 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู ้
 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการเกษตร 

2. แยกประเภทของการเกษตร 

3. อธิบายขั้นตอนการปลูกพืช 

4. อธิบายรูปแบบของการเกษตรผสมผสาน 

5. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอพียง 

6. บอกความหมายและประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม ํ

7. อธิบายหลักการ ขั้นตอน เกษตรทฤษฎีใหม ํ

8. อธิบายหลักการคัดเลือกพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ ์
9. อธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืช โดยใช๎เมล็ด   ปักช า   ตอนกิ่ง  ทาบกิ่ง  เสียบยอด และติดตา 

10. คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุพืชเพื่อน าไปเพาะปลูก 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20204  งานเกษตร 2                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                      เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
                ศึกษาเรื่องของดินและน้ า   ความส าคัญของดิน   สํวนประกอบของดิน   คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข๎อง
กับการปลูกพืช  คุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีของดิน    เรียนรู๎ประเภทของดิน  การอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร  
ความเสื่อมของดิน   ศึกษาเรื่องของน้ า  การพัฒนาแหลํงน้ า   ประเภทของแหลํงน้ า  การอนุรักษ์น้ า 
                ศึกษาความหมายและความส าคญัของปุ๋ย  และธาตุอาหารพืช  ประเภทของธาตุอาหารพืช   ชนิดของ
ปุ๋ย   คุณสมบติัของปุ๋ย  หลกัการใชปุ๋้ย   ศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยแบบต่างๆ  การเก็บรักษาปุ๋ย   ศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการปลูกพืช ประโยชน์ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช  ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การดูแลรักษาพืช  หลกัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช  และวิธีการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  10   ผลการเรียนรู ้
 

1. บอกความหมายและความส าคัญของดินและน้ า 

2. อธิบายคุณสมบัติของดินที่ใช๎ในการปลูกพืช 

3.  บอกความหมายของการอนุรักษ์ดินและน้ า 

4. อธิบายลักษณะความเสื่อมโทรมของดิน  และปัญหาของน้ าในการเพาะปลูก 

5. อธิบายวิธีการปฏิบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

6. บอกคุณสมบัต ิ ชนิด  ของปุ๋ย 

7. อธิบายวิธีการให๎ปุ๋ยแกํพืชและวิธีการเก็บรักษา 

8. เลือกใช๎ปุ๋ยได๎ถูกต๎องและเหมาะสมกับความต๎องการของพืช 

9. บอกความหมายและประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช 

10. เลือกใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืชได๎ถูกต๎องเหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20205  การร้อยมาลัย 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                         เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
อธิบายประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ของการร๎อยมาลัย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการร๎อย

มาลัย  การร๎อยมาลัยตุ๎ม มาลัยช ารํวย มาลัยซีก มาลัยกลม แบบตํางๆ 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างาน การแก๎ปัญหา  การฝึกปฎิบัติการร๎อยมาลัยตามขั้นตอน  กระบวนการ

ร๎อยมาลัยชนิดตํางๆ 
เพื่อให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวในการประกอบอาชีพในสภาวะเศรษฐกิจ

พอเพียง อยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ คุ๎มคํา และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีเจตคติที่ดีตํอการท างาน มี
คุณธรรมจริยธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาความหมาย ความส าคัญ ของการร๎อยมาลัย 
2. อธิบายสํวนประกอบตํางๆของมาลัยและการเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ 
3. ปฎิบัติการการร๎อยมาลัยตุ๎ม 
4. ปฎิบัติการการร๎อยมาลัยซีก 
5. ปฎิบัติการร๎อยมาลัยกลม 
6. ปฎิบัติการการร๎อยมาลัยช ารํวยแบบตํางๆ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20206  การร้อยมาลัย 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                       เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
อธิบายความส าคัญของงานมาลัย สํวนประกอบของมาลัย การมาลัยช ารํวย   มาลัยโซํ  มาลัยบําวสาว  

มาลัยคล๎องมือ  แบบและลายตํางๆ 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างาน  การแก๎ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการร๎อยมาลัยตามขั้นตอนกระบวนการร๎อย

มาลัยโซํ  มาลัยคล๎องมือ แบบและลายตํางๆ 
เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎มาใช๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  และเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต

ในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ คุ๎มคําและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีเจตคติที่ใน
การท างานมีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู ้
 

1. อธิบายความส าคัญของงานร๎อยมาลัย 
2. บอกสํวนประกอบของมาลัยรูปแบบตํางๆ 
3. ปฏิบัติการร๎อยมาลัยช ารํวยลายตํางๆ 
4. ปฎิบัติการร๎อยมาลัยโซํบําวสาวลายตํางๆ 
5. ปฎิบัติการร๎อยมาลัยคล๎องมือลายตํางๆ 
6. ปฏิบัติร๎อยมาลัยในวันส าคญัตํางๆ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20207  งานแกะสลักผักผลไม้และใบตอง 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                     เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบายการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ หลักการ วิธีการ ในการประดิษฐ์ใบตอง  การแกะสลักผักผลไม๎  
ฝึกปฏิบัติพับใบตองเป็นกลีบตํางๆ แกะสลักผักผลไม๎เป็นลายตํางๆ ตามแบบ 
        โดยใช๎กระบวนการแสวงหาความรู๎ กระบวนการท างาน การแก๎ปัญหา การท างานรํวมกัน ฝึกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนกระบวนการ วิธีการประดิษฐ์ใบตองและแกะสลักผักผลไม๎ 

เพื่อให๎นักเรียนได๎มีทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน เพื่อการด ารงชีวิต  โดยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู ้

 
1. อธิบายความส าคัญของงานประดิษฐ์ใบตองและงานแกะสลัก 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ 
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักผักผลไม ๎
4. ปฏิบัติการแกะสลักมะละกอเป็นดอกกุหลาบ 
5. ปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงด๎วยกลีบผกา 
6. ปฏิบัติการเย็บแบบกลีบบัว 
7. ปฏิบัติการเย็บแบบกลีบบานช่ืน 
8. ปฏิบัติการเย็บกลีบบัวสอดไส๎ 
9. ปฏิบัติการเย็บกลีบหัวขวานแปลง 
10. แกะสลักผักผลไม๎เป็นผอบ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20208  งานแกะสลักผักผลไม้และใบตอง 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                   เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
อธิบายหลักการแกะสลักผักผลไม๎ชนิดตํางๆ ปฏิบัติการแกะสลักผักผลไม๎ลายตํางๆ เพื่อตกแตํงจาน

อาหารและโต๏ะอาหารได๎  อธิบายการพับกลีบตํางๆเพื่อประดิษฐ์เป็นภาชนะ กระทงลอย บายศรีแบบตําง ๆ 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู๎ 

ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการแกะสลักผักผลไม๎ลายตํางๆ การพับกลีบใบตองและการประดิษฐ์กระทงบายศรี 
แบบตําง ๆ 

เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ มาชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว สังคม ในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียง ไมํ
ท าลายสิ่งแวดล๎อม    มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน รักการท างาน มีเจตคติที่ดีตํอการท างาน  มี
คุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน   รักความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้

 
1. อธิบายหลักการแกะสลักผักผลไม๎ชนิดตํางๆได๎ 
2. แกะสลักผักผลไม๎ชนิดและลายตํางๆได๎ 
3. อธิบายหลักการพับกลีบใบตองแบบตํางๆได๎ 
4. ประดิษฐ์ใบตองเป็นภาชนะใสํอาหารแบบตํางๆได๎ 
5. ประดิษฐ์ใบตองเป็นกระทงแบบตํางๆได๎  
6. ประดิษฐ์ใบตองเป็นบายศรีประเภทตํางๆได๎  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20209 งานประดิษฐ์ของช าร่วย                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                   เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ความรู๎เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของช ารํวย  วัสดุ-อุปกรณ์ ออกแบบ วางแผน ประยุกต์ใช๎

เทคโนโลยีได๎อยํางสร๎างสรรค์เหมาะสมกับงานอาชีพงานประดิษฐ์ของช ารํวย 
มีทักษะท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประเมินผล ปรับปรุงและ

พัฒนางานประดิษฐ์ของช ารํวย 
 รู๎จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาดเป็นระเบียบในการท างาน มีเจตคติที่ดีตํอการท างาน การ
พึ่งตนเอง การใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคําถูกวิธีและประหยัด 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
 
             1.  มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการท างานประดิษฐ์ของช ารํวย 
             2.  สามารถออกแบบชิ้นงาน 
             3. สามารถวางแผนขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามความ 
เหมาะสม กระบวนการเทคโนโลยีได๎ถูกต๎อง 
              4.  สามารถน าช้ินงานไปใช๎ได๎จริง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20210   งานประดิษฐ์ดอกไม ้1               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

  
 อธิบายความส าคัญ ขั้นตอน  วิธีการในการใช๎วัสดุอุปกรณ์  การประดิษฐ์ดอกไม๎รูปแบบตํางๆ ด๎วย
กระดาษยํน 2หน๎า 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการการท างาน การแก๎ปัญหา การท างานรํวมกัน ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ การ
ประดิษฐ์ดอกไม๎ด๎วยกระดาษยํนในรูปแบบตํางๆ 

เพื่อให๎นักเรียนได๎มีทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน เพื่อการด ารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
 

1. อธิบายความส าคัญของดอกไม๎ประดิษฐ์ได๎ 
2. อธิบายวิธีการใช๎เครื่องมือในการปฏิบัติงานให๎ปลอดภัยได๎ 
3. อธิบายขั้นตอน  วิธีการ ในการประดิษฐ์ดอกไม๎ด๎วยกระดาษยํนแบบตํางๆได๎ 
4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม๎ประดิษฐ์แบบตํางๆได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20211   งานประดิษฐ์ดอกไม ้2               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 อธิบายความส าคัญ ขั้นตอน  วิธีการในการใช๎วัสดุอุปกรณ์  การประดิษฐ์ดอกไม๎ ด๎วยวัสดุตํางๆ ตาม
ความคิดสร๎างสรรค์ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการการท างาน การแก๎ปัญหา การท างานรํวมกัน ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ การ
ประดิษฐ์ดอกไม๎ในรูปแบบตํางๆ 

เพื่อให๎นักเรียนได๎มีทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน เพื่อการด ารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
 

1. อธิบายความส าคัญของดอกไม๎ประดิษฐ์ได๎ 
2. อธิบายวิธีการใช๎เครื่องมือในการปฏิบัติงานให๎ปลอดภัยได๎ 
3. อธิบายขั้นตอน  วิธีการ ในการประดิษฐ์ดอกไม๎ด๎วยวัสดุธรรมชาติแบบตํางๆได๎ 
4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม๎แบบตํางๆตามความคิดสร๎างสรรค ์
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20212   งานขนมไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                                  เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
                อธิบายประวัติความเป็นมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบที่ใช๎ในการท าขนมไทย  
ขนมไทยในแตลํะภาค ขนมไทยในแตํละเทศกาล ปฏิบัติการท าขนมไทยชนิดตํางๆตามความสนใจ 
 โดยใชก๎ระบวนการแสวงหาความรู๎ กระบวนการคิดแก๎ปัญหา กระบวนการการท างานกลุํมกระบวนการ
ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนวิธีการการท าขนมไทยชนิดตํางๆ 
 เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของการท าขนมไทย น าความรูไ๎ปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการท างานเป็น
กระบวนการ ความมีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยํูอยํางพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 

1. อธิบายความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของขนมไทย 
2. อธิบายลักษณะของขนมไทยแตํละประเภท 
3. อธิบายลักษณะของวัตถุดิบที่ใช๎ในการท าขนมไทย 
4. อธิบายลักษณะและยกตัวอยํางขนมไทยแตํละภาค 
5. ปฏิบัติการท าขนมไทยภาคใต๎บางชนิด 
6. ปฏิบัติการท าขนมไทยตามขั้นตอนวิธีการท าขนมไทยประเภทตํางๆ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20213   การจัดสวนถาด                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                                            เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  หลักการ  วิธีการ กระบวนการ จัดสวนถาดเพื่อการด ารงชีวิตและเป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

ฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด  ประยุกต์  ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฒันางานเป็นพื้นฐานการอาชีพ มีรายได๎
ระหวํางเรียนจากการจ าหนํายชิ้นงาน  โดยใช๎ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพได๎แกํทักษะ
กระบวนการท างาน ขั้นตอน  พันธุ์ไม๎  วัสดอุุปกรณ์  ยํอทวิทัศน์ธรรมชาติทักษะแก๎ปัญหา  ทักษะการท างาน
รํวมกัน  ทักษะแสวงหาความรู๎ และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการจัดสวนถาด  เพื่อด ารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานการอาชีพโดยการ
สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน  มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  คือ มีความซื่อสัตย์  เสียสละ ยุติธรรมประหยัด  ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุ๎มคํา ยั่งยนื สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ชํวยเหลือ
ตนเอง ท างานบรรลุเปูาหมาย ท างานถูกวิธี ท างานเป็นขั้นตอน  ท างานมีระบบ มีความคิดสร๎างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล๎อม 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้  
       

 1.  อธิบายความหมายการจัดสวนถาด  หลักการ วิธีการ ในการจัดสวนถาดได๎ 
 2.  บอกขั้นตอนการจัดท าสวนถาดได๎ 
 3  แนวคิดการจัดสวนถาด ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาชิ้นงานเป็นพื้นฐานสูํการมีรายได๎ระหวําง

เรียนได๎ 
 4  สามารถเลือกใช๎พันธ์ุไม๎ ประเภทของพันธุ์ไม๎ได๎ 
 5  อธิบายสูตรการผสมดินส าหรับการจัดสวนถาดได๎ 
6.  เลือกภาชนะที่ใช๎จัด อุปกรณ์จัดสวนถาด ขั้นตอนการจัดสวนถาดได ๎
7.  สามารถจัดสวนน้ าตกแบบยํอทิวทัศน์ธรรมชาติ  กลุํมไม๎ที่ต๎องดูแลรักษา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

ง 31101  การงานอาชีพ1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                         จ านวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
           ศึกษาวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยูํในชีวิตประจ าวัน 
สามารถสร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ โดยมีการน าทักษะกระบวนการเหลํานี้มาใช๎ในการท างาน ได๎แกํ 
ทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะการจัดการท างาน ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน รวมทั้งทักษะในการ
แสวงหาความรู๎เพื่อการด ารงชีวิต  
 เพื่อให๎เกิดลักษณะนิสัยในการท างาน มีคุณธรรม ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยํางคุ๎มคําและ
ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
   
          ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 31102  การงานอาชีพ2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                         จ านวน 20    ชั่วโมง0.5 หน่วยกิต 
 
          อธิบายบทบาทและหน๎าที่ของตนที่มีตํอสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  การดูแลรักษาและท า
ความสะอาดบ๎าน โรงเรียน และชุมชน  การจัดและตกแตํงบ๎าน ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่
ก าหนดให๎ การเก็บ ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การเลือก การดูแลรักษา การซํอมแซมการดัดแปลงเสื้อผ๎า
และเครื่องแตํงกาย  ฝึกปฏิบัติซํอมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ๎าส าหรับตนเองและครอบครัวการประดิษฐ์ของใช๎ของ
ประดับตกแตํงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ฝึกสร๎างชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ไทยตามความถนัด  การปลูกพืช กา ร
ขยายพันธุ์พืช  การบ ารุง การเก็บรักษา  อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช๎/สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน      
การประกอบธุรกิจในเรื่อง ความหมาย/ความส าคัญ  ประเภทของธุรกิจ ขั้นตอนการประกอบธุรกิจ และคุณธรรม
ในการประกอบธุรกิจ 
 ฝึกทักษะการแสวงหาความรู๎ ฝึกปฏิบัติการท างานโดยใช๎กระบวนการท างานตามแผนที่ วางไว๎ใช๎
กระบวนการกลุํม กระบวนการการแก๎ปัญหา และทักษะการจัดการ 
 เพื่อให๎มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน รู๎จักใช๎พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยํางคุ๎มคํา 
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
           ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 33101 การงานอาชีพ3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                       จ านวน 20    ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
             ศกึษาหลักการ  วิธีการและแนวทางสูํอาชีพที่นําสนใจ  มีการวิเคราะห์  วางแผน ลงมอืปฏิบัติจ าลอง
อาชีพ  โดยเลือกและใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อให๎การท างานมีประสิทธิภาพและถูกต๎องตามกระบวนการ  
โดยยึดหลักความพอเพียง  ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อมุํงสูํมืออาชีพและสูํมาตรฐานสากล 
             ฝึกทักษะการแสวงหาความรู๎ ฝึกปฏิบัติการท างานโดยใช๎กระบวนการท างานตามแผนที่ วางไว๎ใช๎
กระบวนการกลุํม กระบวนการการแก๎ปัญหา และทักษะการจัดการ 
  เพื่อให๎มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน รู๎จักใช๎พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยํางคุ๎มคํา 
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
 
                     ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
                     ง 2.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
ง 33102 การงานอาชีพ4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                      จ านวน 20    ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ค๎นคว๎า  รวบรวมข๎อมลูเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีอยูํในประเทศ  และอาชีพตํางๆ ที่มีอยูํในโลกเพื่อเป็น
ข๎อมูลในการตดัสินใจในการเลือกงาน 

 วิเคราะห์  อภิปราย  จ าแนก จัดกลุํม เปรียบเทียบ  สังเคราะห์  ประเมนิคํา  สรุปและน าข๎อมูล มาเป็น
สํวนประกอบเป็นแนวทางสูํอาชีพประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู๎จักตนเองด๎านความรู๎  ความสามารถ   
ทัศนคติ  ศักยภาพวิสัยทัศน์แนวโน๎มที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด๎านอาชีพ              
โดยศึกษาข๎อมูลในเรื่อง แนวโน๎มด๎านอาชีพที่ต๎องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเข๎าสูํงาน    ลักษณะความมั่นคงและความก๎าวหน๎าของอาชีพตํางๆ  วิธีการสมัครงาน  การ
เตรียมตัวในการสัมภาษณ์  ลกัษณะการท างาน เชํน เวลาที่เข๎าท างาน สถานที่ท างาน  การเตรียมตัวในการ
เปลี่ยนอาชีพ 

เลือก  และใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพสามารถประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะกับงาน โดยมีความรู๎
เกี่ยวกับวิธีการใช๎อยํางถูกวิธี  ใช๎โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช๎ โดยผํานกระบวนการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีตํอสังคม
และสิ่งแวดล๎อม 
  ฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจโดยสามารถจ าลองอาชีพ เชํน การจัดนิทรรศการ 
และ เข๎ารํวมกจิกรรมอาชีพ  

  ผู๎เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ คํานิยม และลักษณะนิสัยในการท างาน ประกอบด๎วย  ความ
ซื่อสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยัด  ขยัน  อดทน    รับผิดชอบ  ตรงเวลา  รอบคอบ  ปลอดภัยคุ๎มคํา   ยั่งยืน  
สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ชํวยเหลือตนเอง ท างานบรรลุเปูาหมาย  ท างานถูกวิธี  ท างานเป็น
ขั้นตอน   ท างานเป็นระบบ   มีความคิดสร๎างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล๎อม และเห็นคุณคําของอาชีพ
สุจริตฯลฯ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพ 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
 
           ง 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 

ง 2.1  ม.4-6/ 1 ม.4-6/2,ม.4-6/ 3,ม.4-6/ 4  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30201  ช่างอาหารพื้นเมอืง                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                           เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

 ฝึกทักษะการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการท างานอยํางเป็นระบบและกลยุทธ์ท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ เห็นคณุคําของอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพเลือกใช๎และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได๎เหมาะสม ถูกต๎องและมีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ  สร๎างและพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อวิธีการใหมํๆ ในการ
ท างาน ท างานด๎วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม มุํงมั่น อดทน ใช๎พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางคุ๎มคําและถูกวิธี 
  ศึกษาให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องโภชนาการ ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับมารยาทในการ
รับประทานอาหารและการถนอมอาหารตามความเช่ือในประเพณีตํางๆ ของท๎องถิ่น สืบค๎นภูมิปัญญาชาวบ๎าน
เกี่ยวกับอาหารและการถนอมอาหารในท๎องถิ่น ฝึกทักษะการประกอบอาหารในแบบตํางๆผู๎เรียนแสดงออกด๎วย
การเรียนรู๎เกี่ยวกับ  โภชนาการและโภชนบัญญัติ  การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารอยํางมีมารยาทที่
เหมาะสมอาหารตามความเช่ือในงานประเพณีท๎องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารและถนอมอาหารแบบ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการจัดตกแตํงอาหารและบรรจุภัณฑ์การคิดผลิตภัณฑจ์ากอาหารท๎องถิ่นเพื่อการจ าหนําย   
  โดยการเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ
เทคโนโลยีและคุณธรรม  ผู๎เรยีนจะต๎องน าสาระที่ 2 เรื่อง การอาชีพ มาบูรณาการท างานด๎วย 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 
 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของอาหารและโภชนาการ ปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารอยํางมีมารยาทได๎ถูกต๎องและเหมาะสม 
 2. มีความรู ๎ความเข๎าใจในความเกี่ยวข๎องของวัฒนธรรม ประเพณี กับอาหารในท๎องถิ่นและกระบวนการ 
วิธีการประกอบอาหารตามประเพณีได๎อยํางถูกต๎อง 
 3. สามารถปฏบิัติการประกอบอาหารและตกแตํงอาหารในงานประเพณีท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม 
 4. มีความรู ๎ความเข๎าใจ กระบวนการ วิธีการ สามารถประกอบอาหารประจ าของคนในท๎องถิ่นได๎อยําง
เหมาะสมและมีแนวทางในการประกอบอาชีพได๎ 
 5. มีความรู ๎ความเข๎าใจ หลักการ กระบวนการถนอมอาหาร และการแปรรูปภูมิปัญญาชาวบ๎านสามารถ
ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนได๎อยํางบูรณาการ มีแนวทางประกอบอาชีพได๎ 
 6. มีความรู ๎ความเข๎าใจ กระบวนการผลิตและจ าหนําย สามารถคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑอ์าหารท๎องถิ่น มีเจต
คติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ ปลอดภัย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30202  ช่างอาหารไทย                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                   เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู๎ทั่วไปในการท าอาหารไทยหลักการท าและเตรียมอาหารด๎วยวิธีสงวนคุณคํา  
เลือกซื้ออาหารสด อาหารแห๎งได๎ถูกวิธี การใช๎วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช๎เกี่ยวกับการท าอาหารไทย เครื่องปรุงสด และ
แห๎ง เทคนิคการท าอาหารไทยชนิดตํางๆ 

 ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ- อุปกรณ์ เครื่องใช๎ในการท าอาหารไทยแตํละชนิด ตลอดจนมีทักษะเกี่ยวกับการ
ท าอาหารไทยวิธีเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล๎วให๎อยูํได๎นาน และถูกสุขลักษณะ 

  รู๎จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาดเป็นระเบียบในการท างาน มีเจตคติที่ดีตอํการท างาน 
การพึ่งตนเอง การใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคําถูกวิธีและประหยัด 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 

        1.บอกประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ประโยชนข์องอาหารไทย 
        2.บอกหลักการท าและเตรียมอาหารด๎วยวิธีสงวนคุณคําได๎ 
        3.เลือกซื้ออาหารสด อาหารแห๎งได๎ถูกวิธี 
        4.ใช๎ บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎เกี่ยวกับการท าอาหารไทย 

          5.ท าอาหารไทยชนิดตํางๆได๎ตามแผน และขั้นตอนที่ก าหนด ประเมินผลและแก๎ปัญหาในขณะท างาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
342 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30203 การท าขนมไทย                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                   เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
             ศึกษาขนมไทยตํางๆ ศัพท์ที่ใช๎ในการท าขนมไทยการแนะน าความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับชนิดของแปูง   
น้ าตาล  ผ๎ากรอง   เครื่องใช๎ วัสดุอุปกรณ์ การใช๎และการเก็บรักษา มาตราชั่ง วัด ตวง การใช๎เตาอบ 
             วิเคราะห์ความต๎องการของตลาดปฏิบัติงานท าขนมไทยประเภทตํางๆเชํนขนมตะโก๎,ขนมกลีบล าดวน,ขนมถั่วพู
,ขนมชั้น,ข๎าวเหนียวกวน,ขนมหํอและขนมไทยอื่นๆอยํางงํายการเก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม ค านวณคําใช๎จําย 
ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล โดยบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการคิดวิเคราะห์สืบค๎นข๎อมูลและจัดการความรู๎มีการปฏิบัติการแก๎ปัญหาเน๎น
กระบวนการกลุํมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหากระบวนการกลุํม 

   เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกิดทักษะความช านาญในการท าขนมไทยรู๎จักการประยุกต์รูปแบบของขนมไทยได๎
สวยงามและจัดจ าหนํายได๎ 

 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
1. วิเคราะห์ขนมไทยประเภทตาํง ๆ ได๎  
2. สามารถศึกษาค าศัพท์ที่ใช๎ในการท าขนมไทยตําง ๆได๎   
3. ศึกษาเครื่องใช๎วัสดุอุปกรณ์ การใช๎และการเก็บรกัษา เครื่อง ชั่ง   ตวง ในการท าขนมไทยได๎ 
4. สามารถปฏบิัติงานขนมไทยประเภทตําง ๆได๎ไมํน๎อยกวํา 10 ชิ้นงาน  
5. สามารถศึกษาการเก็บรกัษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสมได๎   
6. ศึกษาค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาขายจัดจ าหนํายได๎ 
7. ท าบัญชีรายรับ –รายจําย   และประเมินผลได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30204 การท าขนมอบ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการท างานขนมอบแบบตําง                  
ปฏิบัติการท าขนมอบแบบตํางๆตามฤดูกาลของท๎องถิ่น ใช๎กรรมวิธีตามภูมิปัญญาท๎องถิ่นน าเทคโนโลยี

สร๎างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนา เหมาะสมกับงาน โดยค านึงถึงความคุ๎มคํา ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม
และสังคม ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการท างาน น าเสนอผลงาน เพื่อให๎การท างานถูกต๎อง ประหยัด 
ปลอดภัย ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎  

มีทักษะเจตคติที่ดีตํอการท าขนมอบ เห็นคุณคําของการเป็นผู๎ผลิตมากกวําผู๎บริโภค และน าชิ้นงานไปใช๎
ประโยชน์ได ๎
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการท าขนมอบได๎ 
2. บอกหลักการท าขนมอบได๎ถูกต๎อง 
3. รู๎และเข๎าใจวิธกีารท าขนมอบชนิดตํางๆ 
4. เข๎าใจวิธีการและขั้นตอนการท าขนมอบได๎ถูกต๎อง 
5. ใช๎ เก็บ ซํอมแซม ดัดแปลง บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎ในการท าขนมอบ 
6. ท าขนมอบชนิดตํางๆได๎ตามแผนและขั้นตอนที่ก าหนดประเมินผล และแก๎ปัญหาระหวํางการท างาน 
7. ใช๎พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในการท าขนมอบได๎อยํางประหยัด 
8. มีความคิดที่ดีและมีประโยชน์ตํอการท าขนมอบ 
9. เต็มใจท างานตามบทบาทหน๎าที่ มีความรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดออม 
10. หาความรู๎เกี่ยวกับการท าขนมอบจากแหลํงความรู๎ตํางๆได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30205 การท าเครื่องดื่มสมุนไพร                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                            เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย  ประโยชน์ของเครื่องดื่มประเภทตําง ๆ   การเลือกซื้อ การเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องใช๎ในการท าเครื่องด่ืม การเก็บรักษา  หลักสุขาภิบาลอาหาร  หลักการจัดการ  การบริการจ าหนํายเครื่องด่ืม 
ส ารวจความต๎องการของตลาด  ผู๎บริโภค และแหลํงวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับลักษณะของ

เครื่องดื่มสมุนไพรที่จัดท า ประเภทตําง ๆ เชํน เครื่องดื่มร๎อน -เย็น  น้ าผักสมุนไพร และผลไม๎/จัดร๎านขาย
เครื่องดื่ม พร๎อมกับการก าหนดราคาในการจัดจ าหนําย จนบันทึก การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ - รายจํายและ
ประเมินผล 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช๎พืชสมุนไพรมาผลิตเป็นเครื่องดื่ม พร๎อม
กับการจ าหนํายได๎ 
   
ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้    
  
           1.   บอกความหมายและประโยชน์ของเครื่องด่ืมสมุนไพร 
           2.   ปฏิบัติตนได๎ถูกต๎องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  
           3.   สามารถเลือกซื้อ เลือกใช ๎พืชสมุนไรเพ่ือน าผลิตเป็นเครื่องด่ืมสมุนไพรได๎                     
           4.   สามารถเก็บรักษา ผัก,ผลไม๎และวัสดุที่ใช๎ท าเครื่องดื่มได๎                                                  

 5.  นักเรียนสามารถวางแผนการจัดเตรียมการผลิตเครือ่งดื่มสมุนไพรได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ 
                พร๎อมกับการจัดจ าหนํายได๎                       
           6.  นกัเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องด่ืมสมุนไพรแตลํะชนิดตามขั้นตอนได๎อยํางถูกต๎อง   และม ี
                คุณประโยชน์ตํอรํางกาย                                                        
           7.  นกัเรียนสามารถท าบัญชี รายรบัและรายจํายได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30206 การประดิษฐ์ของช าร่วย                          กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างาน     การจัดการ 

เลือกใช๎ ซํอมแซม เก็บบ ารุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ ออกแบบ วางแผน ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางสร๎างสรรค์
เหมาะสมกับงานอาชีพงานประดิษฐ์ของช ารํวยประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนางานงานประดิษฐ์ของช ารํวยเพื่อให๎
มีความรู๎  

วิเคราะห์และปฏิบัติการประดิษฐ์ของช ารํวยแบบตํางๆมีทักษะท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

 รู๎จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาดเป็นระเบียบในการท างาน มีเจตคติที่ดีตํอการท างาน 
การพึ่งตนเอง การใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคําถูกวิธีและประหยัด 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
 

1. นักเรียนมคีวามร๎ู ความเข๎าใจ ในการท างานประดิษฐ์ของช ารํวย 
2. นักเรียนสามารถใช๎และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของช ารํวยได๎ 
3. นักเรียนสามารถออกแบบช้ินงานได๎ 
4. นักเรียนสามารถวางแผนข้ันตอนการประดิษฐ์ช้ินงาน โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม 

ความเหมาะสม กระบวนการเทคโนโลยีได๎ถูกต๎อง 
5. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของช ารํวยแบบตํางได๎อยํางน๎อย 6 แบบ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30207 การปลูกไมด้อกไมป้ระดับ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ความหมาย  ประโยชน์  และประเภทของไม๎ประดับ  ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องการเจริญเติบโต  ดินและ
วัสดุปลูก  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูก  วิธีการปลูกไม๎ประดับ  การขยายพันธุ์  การดูแลรักษา   การปูองกัน
ก าจัด  โรคและแมลง  วิเคราะห์ความต้องการของตลาด  คิดค านวณต้นทุน-ก าไร  การจ าหน่ายผลผลิต 
          เพื่อให้มีความรู้และเกิดทักษะในการปลูกไม้ประดับ  รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรงานในการ
ประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู ้
 
1.   บอกความหมาย  ประโยชน์และประเภทของไม้ประดับได้         
2.   วิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับได้                       
3.   เลือกวัสดุที่ใช้ในการปลูกไม้ประดับได้ 
4.   สามารถใช้  บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกไม้ประดับได้   
5.   ปฏิบัติการปลูกไม้ประดับได้อย่างน้อย  3  ชนิด         
6.   สามารถคดิต้นทุนในการผลิตและจัดจ าหน่ายได้ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30208 การปลูกไม้กระถาง                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
                 ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประเภทของไม๎กระถาง กระถางหรือภาชนะปลูก พันธ์ุไม๎ที่ใช๎
ปลูก เครื่องปลูก ขั้นตอนการปลูก การปลูกและการดูแลรกัษา การใช๎ไมก๎ระถางเพื่อการตกแตํง การจัดการ
ผลผลิต การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การทาบัญชีรายรับ – รายจํายและประเมินผล  
                 ใช๎ทักษะกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เลือกปลกูไม๎กระถางตามความเหมาะสมของท๎องถิ่น 
เลือกใช๎เครื่องมือ – อุปกรณ์ได๎ถูกต๎องและปลอดภัย ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษา จัดการผลผลิตหลังการปลูก 
บันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ – รายจํายและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน ใช๎ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางคุ๎มคําและถูกวิธี ท างานด๎วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ รักการท างาน  
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต  
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และประเภทของไม๎กระถาง 
2. จ าแนกประเภทของกระถางหรือภาชนะที่ใช๎ปลูก  
3. บอกชนิดของพันธ์ุไม๎ที่ใช๎ปลูกเป็นไม๎กระถาง  
4. อธิบายชนิดของเครื่องปลูกไม๎กระถาง  
5. อธิบายวิธีการและขั้นตอนของการปลูกไม๎กระถาง และปลูกไม๎กระถางได๎  
6. อธิบายวิธีการและ ขั้นตอนของการดูแลรักษาไม๎กระถาง และดูแลรักษาไม๎กระถางได๎  
7. ปฏิบัติการปลูกไม๎กระถาง ได๎อยํางน๎อย  3  ชนิด 
10. บอกหลัก วิธีการ และน าไม๎กระถางไปใช๎เพื่อการตกแตํงหรือจ าหนํายได๎ 
11. จดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ – รายจํายและประเมินผลได๎  
12. อธิบายหลัก วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล๎อม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการ  

     ท างานการปลูกไม๎กระถาง  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30209 การเกษตรอินทรีย ์                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                            เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
                     

ศึกษาความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์   นโยบายการเกษตรอินทรีย์  ดิน  อินทรียวัตถุและจุลินทรีย ์              
ที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตรอินทรีย์  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  น้ าหมักชีวภาพปูองกันก าจัดศัตรูพืช การผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช๎ในการเกษตรตามหลักการเกษตรอินทรีย์  การเตรยีมความพร๎อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
              วางแผนการปฏิบัติงานปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติดูแลรักษาพืชหรือสัตว์ตามโครงงาน
เกษตรอินทรีย์ 1 ชนิด   โดยการน าวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิน่ มาใช๎ในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ และรายงานโครงงานได๎ 
              เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  มทีกัษะในการปลกูพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักการเกษตรอินทรีย์  ด๎วย
ความวิริยะอุตสาหะ  ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด และอดทน และ สามารถด ารงชีพอยํางพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ 
2. เข๎าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3 .บอกความส าคัญของดินและอินทรียวัตถุกับเกษตรอินทรีย์ได๎ 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์กบัเกษตรอินทรีย ์
5. การวางแผนปฏิบัติงานได๎ 
6. มีความรู๎ความเข๎าใจในการการท าน้ าหมักชีวภาพ 
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
8. ปฏิบัติงานโครงงานเกษตรอินทรีย์ได ๎
9. สามารถเตรยีมความพร๎อมเพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได๎ 
10. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30210 การผลิตพันธุ์พืช                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                           เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
  

ศึกษาความส าคัญ  และประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช    หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา  
ต๎นกล๎าหรือกิ่งพันธุ์พืช   ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอขยายพันธ์ุพืช   การปลูกบ ารุงรักษาต๎นกล๎าหรือกิ่งพันธ์ุ  
  วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด  เลือกขยายพันธ์ุพืชที่ส าคัญในท๎องถิ่นแบบอาศัยเพศ 1 ชนดิและ
แบบไมํอาศัยเพศ 1  ชนิด ปฏิบัติงานเลี้ยง บ ารุงดูแลรักษา  ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคาขาย   
จัดจ าหนําย   

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการขยายพันธ์ุพืชที่ส าคัญในทอ๎งถิ่นอยํางงําย  
และจ าหนํายได ๎
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
 

1. บอกความส าคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชได๎ 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการขยายพันธุ์พืช 
3. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลของการขยายพันธุ์พืชได๎ 
4. สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได๎ 
5. บอกหลักการของเกษตรอินทรีย์ได ๎
6. ปฏิบัติงานโครงงานขยายพันธุ์พืชได๎ 
7. สามารถจัดการเรือนเพาะช าได๎ 
8.วางแผนจัดจ าหนํายพันธุ์ไม๎ได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30211 การเลี้ยงสัตว์                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญ  และประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปในท๎องถิ่น  การเลือกท าเล   เลี้ยงสัตว์   
การดูแลรักษา  การปูองกันก าจัดศัตรูสัตว์เลี้ยง  การถนอมหรือการแปรรูปอยํางงําย 
  วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด  เลือกเลี้ยงสัตว์เฉพาะอยําง 1 ชนิด ปฏิบัติงานเลี้ยง บ ารุงดูแล
รักษา การให๎อาหาร ถนอมหรือแปรรูปและจัดการผลผลิตจ าหนําย  ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคาขาย  จัด
จ าหนําย   

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอยาํงในท๎องถิ่น ที่ไมํได๎เปิดให๎นักเรียนเรียน 
อาทิ แย๎ อึ่งอําง กบ ปลาไหล ฯลฯ เป็นต๎น  สามารถถนอมหรือแปรรูปผลิตผลอยํางงําย  
และจ าหนํายได ๎
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 8   ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปได ๎
2. วิเคราะห์ตลาดสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในท๎องถิ่นได ๎
3. เลือกเลี้ยงสตัว์ในท๎องถิ่น 1 ชนิดได๎ 
4. สามารถเลือกท าเลเลี้ยงสัตว์ในท๎องถิ่นได ๎
5. สามารถเลี้ยง และดูแลรักษาได๎ 
6. มีความรู๎ความสามารถและจ าหนํายได๎ 
7. ด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับ-จํายได๎ 
8. สรุปและประเมินผลได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30212 การจัดสวนถาด                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                            เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ความหมาย  ประโยชน์ และประเภทของสวนถาด  พันธุ์ไม๎ ดิน วัสดุ และเครื่องมือในการจัดสวน
ถาด  ออกแบบเขียนแบบสวนถาด  การดูแลรักษาสวนถาด  การประเมินและการตัดสินสวนถาด   
          วิเคราะห์ความต๎องการของตลาด  คิดค านวณต๎นทุน-ก าไร ปฏิบัติการจัดสวนถาด 
ออกแบบเลือกใช๎วัสดุได๎อยํางเหมาะสม 
           เพื่อให๎มีความรู๎และเกิดทักษะในจัดสวนถาดที่ถูกต๎องตามหลักและวิธีการและน าความรู๎ไปใช๎ ในการ
ประกอบอาชีพได ๎
 

ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้     
 
1.   บอกความหมาย ประโยชน์และประเภทของ สวนถาดได๎         
2.   วิเคราะหพ์ันธ์ุไม๎ที่ใช๎ในการจัดสวนถาดได๎                        
3.   เลือกวัสด-ุเครื่องมือที่ใชใ๎นการจัดสวนถาดได๎ 
4.   ออกแบบและเขียนแบบสวนถาดได๎  
5.   ปฏิบัติการจัดสวนถาดได๎  1  ประเภท 
6.   บอกเกณฑ์ในการตัดสินสวนถาดได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30213 ผลติภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                               เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
    ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์  แหลํงวัสดุ  ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์คุณสมบัติวัสดุในท๎องถิ่นเครื่องมือ
และอุปกรณ์  การออกแบบให๎ตรงตามความต๎องการของตลาด  วิธีการผลิต  เชํน  ถัก  ผูก  พัน  สาน  ฟั่น  ฯลฯ  
การบรรจุหีบหํอ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงน   
    ปฏิบัติงานส ารวจผลิตภัณฑ์  และแหลํงวัสดุท๎องถิ่น  และหรือวัสดุสังเคราะห์  ออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎
เหมาะสมกับวัสดุท๎องถิ่น เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ผลิตชิ้นงานด๎วยวิธีตําง ๆ ตกแตํงส าเร็จ ท าบัญชี 
รับ - จําย  ก าหนดราคาและจัดจ าหนําย   
    เพื่อให๎มีความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ  การจัดท าผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนจนสามารถจ าหนํายได๎   
  
ผลการเรียนรู ้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้   
 
            1.  บอกลักษณะรปูแบบผลิตภัณฑ์  แหลํงวัสดุทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์  คุณสมบตัิ 
                  วัสดุในท๎องถิน่ได๎   
            2.  บอกการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์การออกแบบให๎ตรงตามความต๎องการของตลาดใด๎   
            3.  บอกวิธีการผลิต  เชํน  ถัก  ผกู  พัน  สาน  ฟั่น ฯลฯการบรรจุหีบหํอ  ความปลอดภัยใน 
                  การปฏิบัติงานได๎   
            4.  สามารถปฏิบัติการส ารวจผลติภัณฑ์และแหลํงวัสดุท๎องถิ่น  และวัสดุสังเคราะห์ได๎   
            5.  สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎เหมาะสมกับวัสดุท๎องถิ่นได๎   
            6.  สามารถเตรียมและใช๎เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตช้ินงานด๎วยวิธีตําง ๆตกแตํงจนส าเร็จได๎   
            7.  สามารถท าบัญชี  รับ - จําย  ก าหนดราคาและจัดจ าหนํายได๎   
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30214 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร                    กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                         เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับไฟฟูา  เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟูา  กฎระเบียบข๎อบังคับในการเดิน
สายไฟฟูา  การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร  บริการตรวจสอบซํอมแซมไฟฟูาในอาคาร  

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา   ทักษะการท างานรํวมกัน   กระบวนการท างานกลุํมและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มคีุณธรรม   เห็นคณุคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยาํงมีเหตุผลและถูกต๎อง   มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 

1.  อธิบายความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟูาได๎   
2.  อธิบายวิธีการใช๎และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟูาได๎ 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการเดินสายไฟฟูาได๎   
4.  อธิบายกฎระเบียบข๎อบังคับในการเดินสายไฟฟูา 
5.  สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟูาภายในอาคารได๎    
6.  สามารถบรกิารตรวจสอบซํอมแซมไฟฟูาในอาคาร 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30215 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการเบื้องต๎นของเครื่องใช๎ไฟฟูา      เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจซํอมเครือ่งใช๎ไฟฟูา    
ความปลอดภัยในการตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา    ศึกษาล าดับขั้นตอนการถอดประกอบการตรวจสอบหา
ข๎อบกพรํองเครื่องใช๎ไฟฟูา    การให๎บริการตรวจสอบซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟูา  

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา   ทักษะการท างานรํวมกัน   กระบวนการท างานกลุํมและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มคีุณธรรม   เห็นคณุคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยาํงมีเหตุผลและถูกต๎อง   มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 

1.  บอกประเภทของเครื่องใช๎ไฟฟูาได๎ 
2.  บอกหลักการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูาแตํละชนิดได๎ 
3.  อธิบายวิธีการใช๎และการบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช๎ในการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาได๎ 
4.  อธิบายความปลอดภัยในการตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาได๎    
5.  สามารถปฏิบัติการถอดประกอบการตรวจสอบหาข๎อบกพรํองเครื่องใช๎ไฟฟูาชนิดตํางๆ ได๎    
6.  สามารถปฏิบัติการบริการซํอมเครื่องใชไ๎ฟฟูาได๎    
7.  สามารถการค านวณคําใช๎จํายและก าหนดคําบริการ ได๎       
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30216 ช่างไฟฟ้า                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                           เวลา  40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาทฤษฎีเบ้ิองต๎นเกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต๎น   ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอน  สัญลักษณ์ความปลอก
ภัย ชนิดของระบบไฟฟูา หลักการออกแบบและอุปกรณ์ไฟฟูา หลักการเขียบแบบสัญลักษณ์และวงจรระบบแสง
สวําง การออกแบบระบบไฟฟูาอุตสาหกรรม การคิดคําแรงงานบริการ การประเมินราคา ทักษะเกี่ยวกับระบบแสง
สวําง  การออกแบบ  การเขียนแบบวงจรไฟฟูาขั้นพื้นฐาน 
          เพื่อให๎เข๎าใจและเห็นคุณคําของเทคโนโลยีทางไฟฟูา  มีความเข๎าใจในเรื่องข๎อมูล พื้นฐานวงจรไฟฟูา การ
ประมวลผล รู๎จักใช๎การออกแบบมาประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน 
 

         ผลการเรียนรู้    รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้  
   

1. บอกความหมาย  ประโยชน์ และประเภทของไฟฟูา      
2. บรรยายระบบการสํง ผลิตไฟฟูา 
3. เขียนเปรียบเทียบสัญลักษณ์งานไฟฟูา 
4. เลือกอุปกรณ์ได๎เหมาะสมกับงาน 
5. อํานแบบวงจรไฟฟูาได๎   
6. ปฎิบัติงาน ติดตั้งระบบไฟฟูาถูกแบบ 
7. สามารถคิดต๎นทุนคําบริการได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30217 ช่างปูน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                 เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชํางปูน   คุณสมบัติของวัสดุที่ใช๎ในงานชํางปูน   ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานชํางปูน   การเตรียมพื้นที่และการหาระดับ   ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานปูนแตํละ
ประเภท  

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา   ทักษะการท างานรํวมกัน   กระบวนการท างานกลุํมและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มคีุณธรรม   เห็นคณุคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยาํงมีเหตุผลและถูกต๎อง   มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 

1.  อธิบายหน๎าที่การใช๎งานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชํางปูนได๎      
2.  บอกคุณสมบัตขิองวัสดุที่ใช๎ในงานชํางปูน 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชํางปูน  
4.  สามารถปฏิบัติการเตรียมพื้นที่และการหาระดับได๎    
5.  สามารถปฏิบัติงานปูนแตํละประเภทได๎   
6.  สามารถการค านวณคําใช๎จํายและก าหนดคําบริการงานชํางปูนได๎         
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง 30218 ช่างพิมพ์ซิลคส์กรีน                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                             เวลา  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ซิลคส์กรีน  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการพมิพ์ซิลค์สกรีน 
การท าต๎นแบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน  ปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนสีเดียว ปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนหลายสี 

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา   ทักษะการท างานรํวมกัน   กระบวนการท างานกลุํมและ
กระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานที่เสียสละ   มคีุณธรรม   เห็นคณุคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยาํงมีเหตุผลและถูกต๎อง   มีจติส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
  
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู ้
 

1.  อธิบายประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ซิลค์สกรีนได๎      
2. บอกคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการพิมพ์ซิลค์สกรีนได ๎
3.  สามารถปฏิบัติการท าต๎นแบบการพิมพ์ซิลค์สกรีนได ๎   
4.  สามารถปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนสีเดียวได๎    
5.  สามารถปฏิบัติการท าซิลค์สกรีนหลายสีได๎   
6.  สามารถการค านวณคําใช๎จํายและก าหนดคําบริการท าซิลค์สกรีนได๎         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
358 

 

 

 
 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
วิชาพื้นฐาน 
 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หนํวยกติ จ านวน  60  ชัว่โมง 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หนํวยกติ จ านวน  60  ชัว่โมง 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หนํวยกติ จ านวน  60  ชัว่โมง 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หนํวยกติ จ านวน  60  ชัว่โมง 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หนํวยกติ จ านวน  60  ชัว่โมง 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หนํวยกติ จ านวน  60  ชัว่โมง 
 
วิชาเพิ่มเติม 
 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20207 ภาษาอังกฤษเพือ่การอํานเขียน 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20208 ภาษาอังกฤษเพือ่การฟังพูด 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20209 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  2  ชั่วโมง / สัปดาห์1.0  หนวํยกิตจ านวน  40  ชั่วโมง 
อ20210 ภาษาอังกฤษเพือ่การพูดเขียน 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20211 ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอ 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ20212ภาษาอังกฤษเพือ่การสืบค๎น 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
จ20201 ภาษาจีน 1   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ20202 ภาษาจีน 2   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ20203 ภาษาจีน 3   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ20204 ภาษาจีน 4   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ20205 ภาษาจีน 5   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ20206 ภาษาจีน 6   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ20201 ภาษาญี่ปุุน 1   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ20202 ภาษาญี่ปุุน 2   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ20203 ภาษาญี่ปุุน 3   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ2020ภ ภาษาญี่ปุุน 4   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ20205 ภาษาญี่ปุุน 5   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ20206 ภาษาญี่ปุุน 6   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

วิชาพื้นฐาน 
 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ32101ภาษาอังกฤษ  3   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมงอ
32102 ภาษาอังกฤษ 4   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
 
วิชาเพิ่มเติม 
 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
อ30207  ภาษาอังกฤษโครงงาน                2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30208  ภาษาอังกฤษรอบรู ๎           2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30209  ภาษาอังกฤษการพูดเพื่อน าเสนอ 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30210 ภาษาอังกฤษจากสื่อ           2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง                       
อ30211 ภาษาอังกฤษอําน-เขียน           2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30212  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
อ30213  พูดภาษาอังกฤษอยํางสนุก 1 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
อ30214  พูดภาษาอังกฤษอยํางสนุก 2 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
อ30215  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
อ30216  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 

จ30201 ภาษาจีน 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ30202 ภาษาจีน 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ30203 ภาษาจีน 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ30204 ภาษาจีน 4    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ30205 ภาษาจีน 5    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
จ30206 ภาษาจีน 6    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
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ญ30201 ภาษาญี่ปุุน 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ30202 ภาษาญี่ปุุน 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ30203 ภาษาญี่ปุุน 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ30204 ภาษาญี่ปุุน 4   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ30205 ภาษาญี่ปุุน 5    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
ญ30206 ภาษาญี่ปุุน 6   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1                                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1           เวลา  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอรอ๎ง ค าแนะน าและค าช้ีแจงงํายๆที่ฟังและอาํน 
อํานออกเสียงข๎อความ นิทานและบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตาม หลักการอําน เลือกและระบุประโยคและขอ๎ความ 
ให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงที่อํานระบุหัวข๎อเรื่องใจความส าคัญ  และตอบค าถาม จากการฟังและอํานบท
สนทนานิทาน และเรื่องสั้น  สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกีย่วกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ตํางๆ ใน
ชีวิตประจ าวันใช๎ค าขอร๎อง ใหค๎ าแนะน า  และค าชี้แจงตามสถานการณพ์ูดและเขียนแสดงความต๎องการ  ขอความ
ชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให๎ข๎อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออําน อยํางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู๎สึก และความ
คิดเห็น ของตนเอง  เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆพร๎อมทั้งใหเ๎หตุผลสั้นๆประกอบอยํางเหมาะสมพูด
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวพูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญหรือแกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม พดูหรือเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัวพร๎อมทั้งให๎เหตผุลสั้นๆประกอบ ใช๎ภาษาน้ าเสียง และ
กิริยาทําทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาบรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออก
เสียงประโยคชนิดตํางๆการใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกตํางระหวํางเทศกาลงานฉลอง วันส าคัญและชีวิตความ
เป็นอยูํของเจ๎าของภาษากับของไทย ใช๎ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
และสถานศึกษา 

 โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา การปฏิบัติ  กระบวนการคิด และการเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมในการเรียนภาษา เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะฟัง พูด อํานและเขียนรักการอําน  มีสุนทรียภาพ
ทางภาษา  สามารถใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณต์ํางๆ ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง  เหมาะสมกับวัย 
มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษา ตลอดจนมคีณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตํอไปนี้ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 
ต 1.1 ม.1/2 - ม.1/4 ต1.2 ม.1/1 - ม.1/5  ต1.3 ม.1/1 - ม.1/3 ต2.1 ม.1/1 - ม.1/3 ต 2.2 ม.1/1- ม.1/2   
ต 3.1 ม.1/1, ต4.1 ม.1/1, ต 4.2 ม.1/1 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 21102 ภาษาอังกฤษ2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2       เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

 การใช๎ภาษา ส าเนียงและกริยาทําทาง   เหมะสมตามมารยาททางสังคมเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จรงิทั้งในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช๎ภาษาในการศึกษาค๎นคว๎า  รวบรวมข๎อมูลความรู๎ใน
สาขาวิชาตํางๆ โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอรอ๎ง ค าแนะน า ค าช้ีแจงงํายๆ ระบุหัวข๎อ ใจความส าคัญตีความ 
และถํายโอนสื่อที่เปน็ความเรียง ตารางกราฟ แผนภูม ิปูาย สัญลักษณ ์และที่เป็นความเรียงประเภท สิ่งพิมพ์ 
ฉลากสินค๎าโฆษณา เว็บไซต์ บทความสั้นๆที่อํานและฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องด่ืม 
การซื้อขาย สขุภาพ นันทนาการศึกษา อาชีพ ลมฟูา อากาศ สิ่งแวดลอ๎ม ออกเสียง วลี ประโยคสนทนา บทอําน
สั้นๆ บทอํานร๎อยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูล ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า แสดง
ความต๎องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความชํวยเหลือ แสดงความรู๎สึกด๎วยการใช๎ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช๎ใน
การสื่อสารระหวํางบุคคล พูดและเขียน บรรยาย สรุปใจความส าคัญเกีย่วกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน สิ่งแวดล๎อม 
เหตุการณ์สังคม เข๎าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความ
เป็นอยูํของไทยและเจ๎าของภาษา เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ เข๎ารํวมกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ มทีักษะการคิด ให๎เหตุผล รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 
            ต1.1 ม.1/1 - ม.1/4 
            ต 1.2 ม.1/1 - ม.1/5 
            ต 1.3 ม.1/1 - ม.1/3 
            ต 2.1 ม.1/1 - ม.1/3 
            ต 2.2 ม.1/1 - ม.1/2 
            ต 3.1 ม.1/1 
            ต 4.1 ม.1/1 
            ต 4.2 ม.1/1 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1                เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต   
  
              การใช๎และปฏิบัติตามค าขอร๎อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  และค าอธิบายงํายๆ ที่ฟังและอํานตาม
สถานการณ์สนทนาแลกเปลีย่นข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอและใหค๎วาม
ชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตํางๆ ประสบการณ์  
ขําว/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม  กจิกรรมใกล๎ตัว  และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวันอยําง
เหมาะสม  ระบุ/เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อําน  บรรยายและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอําน  เลือกหัวข๎อเรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน  
(supporting detail) ที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคมใช๎ภาษา  น้ าเสียง  
และกิริยาทําทาง  เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยูํ  และประเพณีของเจ๎าของภาษา  เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  อาํนออกเสียงข๎อความ  ขําว  ประกาศ  และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการ
อําน  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยํูและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย  ค๎นคว๎า  รวบรวมและสรุป
ข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรูแ๎ละน าเสนอด๎วยการพูด/การเขียน  ใช๎
ภาษาสื่อสารในสถานการณจ์ริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
 
 ต1.1 ม.2/1- ม.2/4   
         ต1.2 ม.2/1- ม.2/5    
         ต1.3 ม.2/1- ม.2/3 
 ต2.1 ม.2/1- ม.2/3   
        ต2.2 ม.2/1- ม.2/2   
        ต3.1 ม.2/1 
 ต4.1 ม.2/1    
        ต4.2 ม.2/1-ม.2/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2                        เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายงํายๆ ที่ฟังและ
อําน  อํานออกเสียงข๎อความ ขําว  ประกาศ  ถูกต๎องตามหลักการอําน ระบุ/เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์
กับสื่อที่มิใชํความเรียง รูปแบบตํางๆ ที่อําน เลือกหัวข๎อเรื่องใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํานพร๎อมทั้งให๎เหตุผล และยกตัวอยํางค าถามประกอบ สนทนาแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆ ใกล๎ตัวและสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสมใช๎ค าขอร๎อง ให๎
ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ
ในสถานการณ์ตํางๆอยํางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และขําว 
หรือเหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ  แกํนสาระหัวข๎อเรื่องที่ได๎จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่อง
ตํางๆ ใกล๎ตัวและประสบการณ์พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ ประกอบ การใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญชีวิตความ
เป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย ค๎นคว๎า รวบรวมและสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงการเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูด / การเขียนใช๎ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
สืบค๎น / ค๎นคว๎า รวบรวมและสรุปความรู๎ / ข๎อมูลตําง ๆ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ ในการศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพเผยแพรํ / ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียนเป็นภาษาตํางประเทศตลอดจนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตํอไปนี ้

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 

           ต 1.1 ม.2/1- ม.2/4  
           ต 1.2 ม.2/1 - ม.2/5  
           ต 1.3 ม.2/1 - ม.2/3  
           ต 2.1 ม.2/1- ม.2/3    
           ต 2.2 ม.2/2   
           ต 4.1 ม.2/1     
           ต 4.2 ม.2/1    
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ 5                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1                     เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต   
  

 ปฏิบัติตามและใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอยํางเหมาะสม  อํานออกเสียง  ระบุหัวข๎อ  
ใจความส าคญั  และรายละเอียดสนับสนุน  พร๎อมทั้งแสดงความคิดเห็น  ให๎เหตุผล  และยกตัวอยํางประกอบจาก
การอํานเรื่อง  ขําว  เหตุการณ์  ประกาศ  กิจกรรม  บทร๎อยกรองสั้นๆ  เรื่องใกล๎ตัว  และเรื่องที่อยูํในความสนใจ
ของสังคม  ระบุ  เขียน  อธิบาย  เปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิด
ตํางๆ และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  รวมทั้งชีวิตความเป็นอยูํ  
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ค๎นคว๎า  รวบรวม  และสรุปขอ๎มูลหรือข๎อเทจ็จริงเกี่ยวกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่น พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  ขอและใหข๎๎อมูล  ใช๎ทักษะใน
การสื่อสารเพ่ือแสดงความรู๎สึก  ความคิดเห็น  ความต๎องการการให๎ความชํวยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการ
ให๎ความชํวยเหลือเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์  สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  เชํน  
 ในห๎องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  โดยใช๎ภาษา  น้ าเสียง  กิริยาทําทางอยํางเหมาะสม  ถูกต๎องตามกาลเทศะเข๎า
รํวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาของเจ๎าของภาษา  มีความรกัชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู๎  อยูํอยาํงพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 
 ต1.1 ม.3/1-ม.3/4   
        ต1.2 ม.3/1-ม.3/5    
        ต1.3 ม.3/1-ม.3/3 
 ต2.1 ม.3/1-ม.3/3   
        ต2.2 ม.3/1  
        ต3.1 ม.3/1 
 ต4.1 ม.3/1    
        ต4.2 ม.3/1-ม.3/2 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2         เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต   
 
 อํานออกเสียงข๎อความ  ขําว  โฆษณา  บทร๎อยกรองสั้นๆ ได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานระบุหัวเรื่อง  ใจความ
ส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน  ปฏิบัติตามและใช๎ค าสั่ง  ค าขอร๎อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  โต๎ตอบ
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  อธิบายเปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและให๎เหตุผลประกอบเกี่ยวกับ
กิจกรรม  ประสบการณ์  ขําว  สถานการณ ์ เรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว  และอยูํในความสนใจของสังคม ระบุและเขียนสื่อ
ที่ไมํใชํความเรยีงรูปแบบตํางๆให๎สัมพันธ์กบัประโยค  และข๎อความที่ฟังหรืออําน  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎
ข๎อมูล  บรรยายความรู๎สึก  ความต๎องการ  เสนอและให๎ความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ
ในสถานการณต์ํางๆ เลือกใช๎ภาษา  น้ าเสียง  และกริยาทาํทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน
และสังคม  ใช๎ภาษาในการสืบค๎น  รวบรวมและสรุปความรู๎  ข๎อมูลตํางๆ  จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพเผยแพรํ  ประชาสัมพันธ์  ข๎อมูล  ขําวสารจากโรงเรียน  ชุมชน  และทอ๎งถิ่น  
ตลอดจนอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 
 ต1.1 ม.3/1-ม.3/4   
        ต1.2 ม.3/1-ม.3/5    
        ต1.3 ม.3/1-ม.3/3 
 ต2.1 ม.3/1-ม.3/3   
        ต2.2 ม.3/1  
        ต3.1 ม.3/1 
 ต4.1 ม.3/1    
        ต4.2 ม.3/1-ม.3/2 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                          เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต   
 
 ฟังบทสนทนาการทักทายค าแนะน าชี้แจงขําวประกาศโฆษณาข๎อมูลตํางๆสรุปจับใจความส าคัญและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและสนทนาโตต๎อบแลกเปลี่ยนข๎อมูลสามารถสื่อสารด๎านการฟังพูดจากสิ่งที่อํานฟัง
และพบเห็นจากขําวสารข๎อมูลและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันและประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคมฝึก
การต้ังค าถามการสนทนาโต๎ตอบแสดงความคิดเห็นโดยการใช๎ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติมมีความเช่ือมั่นในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆและเห็นคุณคําของ
ภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมเชื่อมโยงกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆ
การศึกษาตํอการประกอบอาชีพการสร๎างความรํวมมือและการอยูํรํวมกันในสังคมมีนสิัยใฝุรู๎ใฝุเรียนซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎มุํงมั่นในการท างานรวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายตลอดจนมีเจตคติที่ดีตํอ
วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 

1. เข๎าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิง่ที่ฟัง เกี่ยวกับขําวสาร ข๎อมูล
และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช๎ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบตํางๆ กัน โดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่มอียูํในแหลํงเรียนรู๎ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อขอและให๎ข๎อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับ เรื่องราว 
หรือประเด็นปัญหาที่อยูํในความสนใจของสังคมโดยใช๎ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบตํางๆ กับบุคคล
ภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมเพื่อการศึกษาตํอ
การประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณคําและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนมีความเช่ือมั่นในการใช๎
ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติและน าไปใช๎อยํางมีวิจารณญาณ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                           เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
  
 ศึกษาภาษาที่ใช๎ในการขอร๎อง การแนะน า การช้ีแจง และค าอธิบาย การสนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลในถาน
การณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน และใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทาง เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และโอกาสตาม
มารยาท สังคม และวัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษา ฝึกทักษะ การฟังพูด เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ สามารถโต๎ตอบ และแสดงความคิดเห็นและสามารถน าเสนอผลงาน ใช๎ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด ทักษะการสื่อความเพ่ือให๎นักเรียน เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจรติมีวินัยใฝุเรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการท างานรักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
 

1. พูดและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายงํายๆที่ฟังได๎ 
2. สนทนาและเขยีนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตําง ๆใกล๎ตัว สถานการณ์ ขําว เรื่องที่อยูํในความ 

สนใจของสังคม และสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ์ ขาํว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นตํางๆที่อยูํในความสนใจของสังคม 
4. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการแสวงหาความรู๎แสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี 
5. เลือกใช๎ภาษาน้ าเสียงและกริยาทําทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 

ของเจ๎าของภาษา 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                           เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต   
 

 พัฒนาและเพิ่มเติมความเข๎าใจของนักเรียนด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษผํานหัวข๎อเรื่องตําง ๆ  เกี่ยวกับ
ทักษาด๎านการฟัง   พูด   อําน   เขียน    เรียนและฝึกเกี่ยวกับทักษะเฉพาะด๎าน    ผํานกระบวนการการเรียนรู๎
เกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารและใช๎ในชีวิตประจ าวัน    จุดประสงค์เพื่อพัฒนาในสาระด๎านตําง ๆ  อยํางลึก    การใช๎
เทคนิคตําง ๆ ในการอํานข๎อมูล  เชํน  Skimming  ,  Scanning  Prioritizing  ,  Matching  ,  inferring  ,  
Reporting  ,  Summaries  ,  reviews  etc.   เพื่อการอํานอยํางเข๎าใจ    สามารถน าทักษะดังกลําวไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎
 ทักษะการฟังจะเรียนรู๎ด๎านการท ากิจกรรมการเดา   การใช๎ตัวชํวย   การจดบันทึก   และการวิเคราะห์
อารมณ์ของผู๎สื่อความ   ทักษะการพูดประกอบด๎วย   การพูดเพื่อการประนีประนอม    การให๎และตอบรับข๎อมูล   
การบรรยายและแลกเปลี่ยนข๎อมูล    การเตรียมและการน าเสนอข๎อมูล 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ด๎านการอําน   นักเรียนสามารถพัฒนาและอํานข๎อมูลได๎   สามารถจับคํูข๎อมูล   การเดาหัวข๎อเร่ืองจาก
สื่อการเรียนรู๎   การวิเคราะห์ความคิดหลักและตีความค าหรือวลีที่มีความหมายใกล๎เคียงกัน 
 2.  ด๎านการเขียน   นักเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น   รายการเมนูการจัดเลี้ยง   การจดรายการ   การ
เขียนขําวหนังสือพิมพ์และการน าเสนอ   การเขียนให๎ข๎อมูลด๎านอาหารและโฆษณาทางโทรทัศน์  และสามารถ
เขียนประโยคเกี่ยวกับค านามและค าขยายได๎ถูกต๎อง 
 3.  ด๎านการฟัง   นักเรียนฝึกการฟังด๎านข๎อมูลจากสื่อการฟังที่หลากหลาย   โดยผํานกระบวนการฟัง    
เข๎าใจข๎อมูลหลักและศึกษาถึงรูปแบบประโยคตลอดจนน าข๎อมูลหลักมาอธิบายเนื้อหา 
 4.  ด๎านการพูด   นักเรียนสามารถพูดเลําเรื่องจากสิ่งที่ได๎ฟัง   สามารถบรรยายฉากหรือเหตุการณ์สามารถ
เตรียมหรือน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ตําง ๆ  การพูดท านายหรือการพูดประนีประนอมได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 พัฒนาและเพิ่มเติมความเข๎าใจของนักเรียนด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษผํานหัวข๎อเรื่องตําง ๆ  เกี่ยวกับ
ทักษะด๎านการฟัง   พูด   อําน   เขียน   เรียนและฝึกเกี่ยวกับทักษะเฉพาะด๎าน    ผํานกระบวนการการเรียนรู๎
เกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารและใช๎ในชีวิตประจ าวัน   ในขอบขํายด๎านการอําน   นักเรียนอํานสื่อหลากหลาย    ซึ่ง
รวมทั้งการระบุความ    การอ๎างอิงข๎อมูลด๎านตําง ๆ  การใช๎เทคนิคตําง ๆ  ในการอํานข๎อมูล   เชํน   Skimming  
,  Scanning  Prioritizing  ,  Matching  ,  inferring  ,  Reporting  ,  Summaries  ,  reviews  etc.    เพื่อ
การอํานอยํางเข๎าใจ   ด๎านการเขียน   จะเรียนเรื่องการเขียนค าจ ากัดความ   ประโยค   จดหมาย   บันทึกรายวัน   
โปสการ์ด   การเขียนบันทึกยํอ    สามารถน าทักษะดังกลําวไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎    ทักษะการฟังจะเรียนรู๎
ด๎านการท ากิจกรรมการเดา   การใช๎ตัวชํวย   การจดบันทึกและการวิเคราะห์อารมณ์ของผู๎สื่อความ    ทักษะการ
พูดประกอบด๎วย   การพูดเพื่อการประนีประนอม   การให๎และการตอบรับข๎อมูล    การบรรยายและแลกเปลี่ยน
ข๎อมูล    การเตรียมและการน าเสนอข๎อมูล 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ด๎านการอําน   นักเรียนสามารถน าความร๎ูด๎านค าศัพทใ์หมมําสร๎างประโยค   การเดาความหมายของ
ค าศัพท์ใหม ํ  การอํานจับใจความส าคัญ   สามารถจับคูํขอ๎มูล   การเดาหัวข๎อเรื่องจากสื่อการเรียนรู๎การวิเคราะห์
ความคิดหลักและตีความค าหรือวลีที่มีความหมายใกล๎เคียงกัน 
 2.  ด๎านการเขยีน  นักเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น   รายการเมนูการจัดเลี้ยง   การจดรายการ การเขียน
ขําวหนังสือพิมพ์และการน าเสนอ   การเขียนให๎ข๎อมูลด๎านอาหาร   และโฆษณาทางโทรทัศน์และสามารถเขียน
ประโยคเกี่ยวกับค านามและค าขยายได๎ถูกต๎อง   เขียนค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสื่อ ตําง ๆ  ขําวและเรื่องราว
ตําง ๆ  ตลอดจนบันทึกข๎อมลูได๎อยํางถูกต๎อง 
 3.  ด๎านการฟัง   นักเรียนฝึกการฟังด๎านข๎อมูลจากสื่อที่เนน๎เฉพาะเรื่อง   เข๎าใจอารมณ์ของผู๎พูด ฟังแล๎วจับ
ใจความส าคญัได๎    เข๎าใจความคิดเห็นของผู๎อ่ืนและสามารถให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมได ๎
 4.  ด๎านการพูด   นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็น    แสดงความร๎ูสึกและความต้ังใจ การบอก
เกี่ยวกับเรื่องสั้น ๆ  พูดท านายเรื่องตลอดจนน าเสนอข๎อมูลได๎อยํางเหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต  
  
 เข๎าใจ น้ าเสียง ความรู๎สึกของผู๎พูด ท าตามค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า เข๎าใจความแตกตํางทางภาษา
วัฒนธรรมประเพณีของไทยและเจ๎าของภาษา  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารในหัวข๎อตําง ๆ     
ใช๎ภาษาในการให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องด่ืม แสดงความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลการเดินทางทํองเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช๎ภาษาตามมารยาทางสังคม  ใช๎ภาษาสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล  แสดงความคิดเห็นความต๎องการ  อธิบาย บรรยายแลกเปลี่ยนความรู๎   
ใช๎ภาษาทําทางสื่อสารได๎เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎ภาษาแสวงหา
ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสาระการเรียนรู๎อื่นภายในโรงเรียนและชุมชน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ 
 มีทักษะในการสื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นของตน 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าขอร๎องค าแนะน าค าชี้แจง  และค าอธิบายที่ฟังและอําน 
2. ระบุและเขียนสื่อที่ไมํใชคํวามเรียงรูปแบบตํางๆ ใหส๎ัมพันธก์ับประโยคและขอ๎ความที่ฟังหรืออําน 
3. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค๎วามชํวยเหลือ 

ในสถานการณต์ํางๆ อยํางเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกและความคดิเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆกิจกรรมประสบการณ์  

และขําว/เหตุการณ์  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ขําว/เหตุการณ์  / เรือ่ง/ ประเด็นตํางๆที่อยูํใน 

ความสนใจของสังคม 
6. เลือกใช๎ภาษาน้ าเสียงและกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ 

เจ๎าของภาษา 
7. เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของ 

เจ๎าของภาษากับของไทย และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 
9. ค๎นคว๎า รวบรวมทั้งหมดและสรุปข๎อมูล/ข๎อเทจ็จริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํง 

เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
10. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน ชุมชน และสังคม  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                          เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 เข๎าใจ น้ าเสียง ความรู๎สึกของผู๎พูด ท าตามค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า เข๎าใจความแตกตํางทางภาษา
วัฒนธรรมประเพณีของไทยและเจ๎าของภาษา  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารในหัวข๎อตําง ๆ    ใช๎
ภาษาในการให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมอาหารเครื่องดื่ม แสดงความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลการเดินทางทํองเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช๎ภาษาตามมารยาทางสังคม  ใช๎ภาษาสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล  แสดงความคิดเห็นความต๎องการ  อธิบาย บรรยายแลกเปลี่ยนความรู๎  ใช๎ภาษาทําทางสื่ อสารได๎
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  ใช๎ภาษาแสวงหาความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสาระ
การเรียนรู๎อื่นภายในโรงเรียนและชุมชน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณคําของ
ภาษาอังกฤษ 
 มีทักษะในการสื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นของตน 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   10   ผลการเรียนรู ้

 1. ปฏิบัติตามค าขอร๎องค าแนะน าค าชี้แจง  และค าอธิบายที่ฟังและอําน 
 2. ระบุและเขียนสื่อที่ไมํใชคํวามเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธก์ับประโยคและข๎อความที่ฟังหรืออําน 
 3. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให ๎
ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ อยํางเหมาะสม 
 4. พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆกิจกรรม 
ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม 
 5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ขําว /เหตุการณ์    / เรื่อง/ ประเด็นตํางๆ 
ที่อยูํในความสนใจของสังคม 
 6. เลือกใช๎ภาษาน้ าเสียงและกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 7. เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของ 
เจ๎าของภาษากับของไทย และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 
 9. ค๎นคว๎า รวบรวมทั้งหมดและสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํง 
เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
 10. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน ชุมชน และสังคม  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20207  ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเขียน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                           เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 การอํานออกเสียงข๎อความ ข๎อมูลขําวสารจากสื่อประเภทตําง ๆ การจบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอํานจากสื่อประเภทตําง ๆ เข๎าใจโครงสรา๎งรูปแบบประโยคตําง ๆ 
ตลอดจนวิธีการอําน การเดาความหมายค าศัพท์การอํานเพื่อความเข๎าใจ ใช๎ทักษะการฟังการพูด การอําน และ
การเขียนในการแสวงหาความรู๎รอบตัวที่เป็นประโยชน์เพื่อชํวยในการเปิดโลกทัศน์พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการ
สื่อสาร การใชเ๎ทคโนโลยีฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอําน ด๎วย
การใช๎เทคนิคการอํานที่ส าคัญตําง ๆ การบนัทึกข๎อมูลจากการอํานในรูปแผนผังความคิด การอํานเพื่อความ
เพลิดเพลิน สูํการน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน ประยุกต์ใช๎ความรู๎เพื่อใช๎ในการสื่อสารในชุมชนและสังคม
โลกผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎การศึกษาตํอ การ
ประกอบอาชีพ การอยํูรํวมกันในสังคมอยํางสันติสุข รักชาติศาสน์กษัตริย์และด าเนินชีวิตอยํางพอเพียงบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อํานออกเสียงข๎อความ ข๎อมูลขําวสารจากสื่อประเภทตําง ๆ ได๎ถูกต๎องตามหลักการอําน 
 2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอํานจากสื่อประเภท
ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
 3. มีทักษะในการอํานเรื่องตําง ๆ เลือกวิธีการอํานได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
 4. มีทักษะในการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท และการอํานเพื่อความเข๎าใจ 
 5. ระบุหัวข๎อ ตอบค าถาม จากเรื่องที่อําน พร๎อมทั้งให๎เหตุผลได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
 6. ค๎นคว๎า บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข๎อมูลที่ได๎จากการแสวงหาความรู๎จากแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือเขียน 
 7. มีความคิดสร๎างสรรค์มีทักษะในการบันทกึข๎อมูลจากการอํานในรูปแผนผังความคิด 
 8. ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค๎น รวบรวม ข๎อมูล พัฒนาทกัษะการคิด การสื่อสาร การใช๎
เทคโนโลยี เพือ่ประโยชน์ในการเรียน การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังพูด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 เป็นรายวิชาที่มุํงให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตาม ขอ ให๎ ระบุ บอก ให๎ความหมาย เข๎าใจ ตีความ แสดงความ 
คิดเห็น ถํายทอด ถํายโอน อธิบาย เรียบเรียง บรรยาย ใช๎ภาษา ด าเนินการสื่อสาร สนทนา เจรจาตํอรอง
เปรียบเทียบ เป็นประโยชน ์โดยให๎ผู๎เรียนศึกษา ค าสั่ง ค าแนะน า ข๎อความที่มีขั้นตอนการปฏิบัติ 4-5 ขั้นตอน การ
เน๎นเสียงหนัก-เบาในค า กลุํมค า ระดับเสียงสูง-ต่ า เชื่อมโยงการแบํงวรรคตอน ค าส าคัญ (Key words)ใจความ
หลักของข๎อความ ขําวประจ าวัน ขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจ ใน
ชีวิตประจ าวัน เนื้อหาสาระภาษาตํางประเทศในรูปแบบตํางๆ ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน ภาพ ตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนที่ที่พบในสื่อจริง (Authentic text) ประโยคหลายประโยค (Multiple sentences) ภาษาตาม
มารยาททางสังคม ภาษาเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ภาษาที่ใช๎ด าเนินการสื่อสารอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎
เทคโนโลยีในแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา หัวข๎อการสนทนาที่คุ๎นเคย การเจรจาตํอรองในสถานการณ์
ตํางๆ กลวิธีสื่อสารในรูปแบบตํางๆ ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต 
เรื่องราวตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ประสบการณ์ของตนเอง การวางแผน การจัดการด๎านการเรียน การศึกษาค๎นคว๎า
หาความรู๎จากแหลํงความรู๎ที่หลากหลาย ประโยชน์ของการรู๎ภาษาตํางประเทศในการแสวงหาความรู๎  การเข๎าสูํ
สังคม การพัฒนาอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะตามกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน 
กระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดระดับตํางๆ โดยเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด๎านความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช๎ภาษาอังกฤษอยํางมีมารยาท ถูกต๎องตามกาลเทศะ และ
บุคคล รักการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ และฝึกฝนอยํางจริงจังและเพียงพอ ชอบใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎วิชาอื่น สามารถประยุกต์ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มี
วิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า และข๎อความที่มีขั้นตอนการปฏิบัติ 4-5 ขั้นตอน 
 2. ระบุการเน๎นเสียงหนัก-เบาในค า กลุํมค า ระดับเสียงสูง-ต่ า เสียงเชื่อมโยง การแบํงวรรคตอนค าส าคัญ
(Key words) ใจความหลักของข๎อความ ขําวประจ าวัน ตลอดจนบอกรายละเอียด เรียบเรียงข๎อมูล ขอ๎ความที่ฟัง
หรืออํานในรูปแบบตํางๆ 
 3. ให๎ความหมายของสีหน๎าทําทาง น้ าเสียง เข๎าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อความ ข๎อมูล
และขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจ ในชีวิตประจ าวัน 
 4. เข๎าใจ ตีความ และถํายทอดเนื้อหาสาระภาษาตํางประเทศในรูปแบบตํางๆ ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน
โดยถํายโอนเป็นข๎อความที่ใช๎ถ๎อยค าของตนเอง หรือถํายโอนเป็นสื่อที่ไมํใชํความเรียง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20209 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                          เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 ใช๎ภาษาอังกฤษในการศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ในการแก๎ปัญหา  
การให๎เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย การน าเสนอ  การเชื่อมโยงองค์ความรู๎ตํางๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการ       
แก๎ปัญหาและให๎เหตุผลได๎อยํางเหมาะสม 
 2.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสื่อความหมายได๎อยํางเหมาะสม 
 3.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการน าเสนอและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎ตํางๆได๎อยํางเหมาะสม   
 4.  มีทัศนคติที่ดีตํอวิชาภาษาอังกฤษ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20210 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษารูปแบบเทคนิคการน าเสนอ การใช๎ทําทาง การเลือกใช๎ถ๎อยค าในการทักทาย การแนะน าตนเอง การ
เกริ่นน ากํอนน ากํอนเข๎าสูํเนื้อเรื่องที่จะน าเสนอ การน าเสนอข๎อมูล ขําวสาร ที่ก าลังอยูํในความสนใจของ แตํละ
ท๎องถิ่น ชุมชน สังคม หรือ ประเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย ได๎แกํ ภาพ กราฟ ตาราง แผนผัง คลิปวีดีโอ หรืออื่น 
ๆ โดยใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการน าเสนอ เชํน โปรแกรม Power point วีดีทัศน์ เป็นต๎น 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนมทัีกษะในการวางแผน การเตรียมการพูด เพ่ือน าเสนอข๎อมลู 
2. นักเรียนสามารถเลือกหัวข๎อเรื่องในการน าเสนอที่ก าลังอยูํในความสนใจของตนเอง ท๎องถิ่น ชุมชน 

สังคม ประเทศหรือ ระดับสากลได ๎
3. นักเรียนสามารถใช๎ภาษา ทําทาง และน้ าเสียงที่เหมาะสมในการน าเสนอ โดยมีเทคนิคในการดึงความ

สนใจของผู๎ฟังได๎อยํางเหมาะสม 
4. นักเรียนเลอืกใช๎สือ่/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่จะน าเสนอ มีความคลํองแคลํวและมั่นใจในการ

ใช๎สื่อ/ เทคโนโลยีในการน าเสนอ 
5. นักเรียนสามารถประเมินการน าเสนอของเพื่อนผู๎น าเสนอได๎อยํางเหมาะสม โดยสามารถให๎ข๎อมูล

ย๎อนกลับ (Feed back)และชํวยเสริมแรงบวกให๎เพ่ือนผู๎น าเสนอได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 20201 ภาษาจีน 1                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช๎  สัทอักษรได๎
ถูกต๎อง    สามารถการอํานออกเสียง สัทอักษร  กลุํมค าและประโยคสั้น ๆ ได๎ถูกต๎องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง  เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลโดยใช๎สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต๎องการของตน
และสิ่งตําง ๆ รอบตัว    ใช๎ถ๎อยค างําย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข๎าใจความแตกตํางระหวํางเสียงสระ 
พยัญชนะ ค า วลี ประโยคและข๎อความ ระหวํางวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู๎
ภาษาจีน  เข๎าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรยีนรู ้รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
        1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
        2.  ใช๎ค าศัพท์ภาษาจีนเบ้ืองต๎นในการฟัง พูด อํานเขียนได๎ 
       3.  รู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 20202 ภาษาจีน 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                      เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช๎  สัทอักษรได๎
ถูกต๎อง    สามารถการอํานออกเสียง สัทอักษร  กลุํมค าและประโยคสั้น ๆ ได๎ถูกต๎องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง โดยสื่อสารภาพและอธิบายได๎จากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบนิทานและบทสนทนาสั้น ๆ ใช๎ภาษา
งําย ๆ เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลโดยใช๎สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต๎องการของตน
และสิ่งตําง ๆ รอบตัว    ใช๎ถ๎อยค างําย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ รู๎จักขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลงานฉลอง
ของจีน      การเข๎าใจความแตกตํางระหวํางเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคและข๎ อความ ระหวําง
วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีน  เข๎าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่อง
การออมน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
               1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
                   2.  ใช๎ประโยคภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง พูด อํานเขียนได๎ 
            3.  รู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
                    4.  เขียนอักษรจีนตามล าดับได๎อยํางถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 20203 ภาษาจีน 3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                        เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในสถานการณ์ใกล๎ตัว การอํานออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุํมค า ประโยคได๎ถูกต๎องคลํองแคล๎วชัดเจน     และเข๎าใจหลักการใช๎สัทอักษรได๎ถูกต๎อง    หลักการอําน
ออกเสียงค า กลุํมค า   ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตําง ๆ รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข๎อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกตํางระหวํางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า 
วลี ประโยค และข๎อความ ประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถํายทอด ความหมาย
ของค า และกลุํมค าที่เกี่ยวกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตําง ๆ เข๎าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  เขียนภาษาจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขยีน 
 3.  ใช๎ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต๎นในการฟัง  พูดอํานเขียนได ๎
 4.  เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถํายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 20204 ภาษาจีน 4                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                    เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในสถานการณ์ใกล๎ตัว การอํานออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุํมค า ประโยคได๎ถูกต๎องคลํองแคลํวชัดเจน     และเข๎าใจหลักการใช๎สัทอักษรได๎ถูกต๎อง    หลักการอําน
ออกเสียรอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข๎อมูลกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมทางภางค า กลุํมค า   ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลและสิ่งตําง ๆ  ษา    ความแตกตํางระหวํางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยญัชนะ ค า วลี 
ประโยค และขอ๎ความ ประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถํายทอด ความหมายของ
ค า และกลุํมค าที่เกี่ยวกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตําง ๆ เข๎าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
 ผลการเรียนรู ้รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  เขียนภาษาจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขยีน 
 3.  ใช๎ประโยคภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง  พูดอํานเขียนได๎ 
 4.  เรียนรูแ๎ละเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถํายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
 6.  ใช๎ประโยคสนทนาได๎อยํางถูกต๎องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 20205 ภาษาจีน 5                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

อําน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุํมค า   และประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง  เขียนอักษรจีน
ถูกต๎องตามหลักการเขียน  ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อําน   ค าอธิบาย   บทสนทนา   ข๎อความที่เป็น
ความเรียงและไมํเป็นความเรียง    ตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆแลกเปลี่ยน
น าเสนอข๎อมูลขําวสาร   ใช๎ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตําง ๆ ในการสนทนา   
ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ    และใช๎ประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง  รู๎และเข๎าใจวฒันธรรมของเจ๎าของภาษา   
เข๎าใจ   ตีความ   ตํอข๎อความ   ข๎อมูล   เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  เขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช๎ภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟงั   พูด   อําน   เขียน   ได๎ถูกต๎องตามหลัก 
 4.  เรียกชื่อขีดพื้นฐานในอักษรจีนได๎ถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 20206 ภาษาจีน 6                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

 อําน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุํมค า   และประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง    ใช๎ทักษะภาษาจีน
ในการฟัง   พดู    อําน   เขยีน    ค าอธิบาย   บทสนทนา    ข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็น  ความเรียง 
ตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆ  โต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ์ที่ใช๎
สื่อความหมายตามบริบทตําง ๆ ในการสนทนา   ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ    และใช๎ประโยคงําย ๆ ได๎
ถูกต๎อง    รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา    เข๎าใจ   ตีความ และแสดงความคิดเห็นตํอข๎อความ   ข๎อมูล   
เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ    
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอําน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
2.  เขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามตามหลักการเขียน 
3.  ใช๎ประโยคสนทนาได๎อยํางถูกต๎องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได๎ 
4.  รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 
5.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได๎ถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 20201 ภาษาญี่ปุ่น 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                      เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง  พูด  อํานออกเสียงและเขียนตัวอักษรฮิรางานะ   เครื่องหมายﾞ（てんてん）และ  ゜（まる）

เสียง  ん เสียงกัก   เสียงยาว   เสียงควบ  ตัวเลข  เขียนค า  กลุํมค า  ประโยค  และข๎อความสั้น ๆ   บทสนทนา    
ค าทักทาย   ค าศัพท์   ส านวนตําง ๆ ที่ใช๎ในห๎องเรียน     ในชีวิตประจ าวัน   การแนะน าตนเองและผู๎อื่น  การ
ตอบรับหรือปฏิเสธ   บอกความชอบ    ไมํชอบ    ข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็นความเรียง    ตลอดจน
เข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆ  โดยใช๎รูปประโยค   ตามโครงสร๎างไวยากรณ์พื้นฐานที่
เป็นทางการได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะและ วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
             1. พูดทักทาย ส านวนเบื้องต๎น ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
             2. อํานเขียนตัวอักษรฮิรางะนะได๎ 
             3. แนะน าตนเองและผู๎อื่นได ๎
             4. บอกความชอบไมํชอบได๎ 
             5. นับเลข 1-100 ได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 20202 ภาษาญี่ปุ่น 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                    เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   
 

ฟัง   พูด   อํานออกเสียงและเขียนตัวอักษรคาตาคานะ   ค าศัพท์ ที่ใช๎ตัวอักษรคาตาคานะ   การใช๎
ตัวอักษรคาตาคานะ   การเขียนค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ    อําน   เขียนและเข๎าใจความหมายตัวอักษรคันจิ
เบื้องต๎นที่ปรากฏในบทเรียน   พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้น ๆ งําย ๆ  พูดและเขียนให๎ข๎อมูล   แลกเปลี่ยน ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง   เพื่อน   ครอบครัว   และเรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว  วันเดือนปี  บอกสิ่งที่มีอยูํ   แนะน าสถานที่ตําง ๆ อยําง
งําย ๆ  เข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆ  ตามโครงสร๎างไวยากรณ์พื้นฐาน    รู๎และเข๎าใจ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล  กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานเขียนตัวอักษรคาตาคานะได๎ 
2. แนะน าสถานที่ได ๎
3. ถามหาสถานที่ได ๎
4. บอกวันเดอืนปีได๎  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 20203 ภาษาญี่ปุ่น 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ฟัง   พูด   อํานและเขียนเกีย่วกับกิจกรรมตําง ๆ ในโรงเรียน   ชื่อวิชา   ตารางเรียน  การบอกเวลา
ค ากริยา   จุดเริ่มต๎น   สิ้นสุดในการท ากิจกรรม   ค าบํงชี้    พูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง    ยานพาหนะที่ใช๎
ผู๎กระท ากริยารํวม    วิธีการในการเดินทาง    การบอกจ านวนเวลา    เทศกาล   วันส าคัญของชาวญี่ปุุน อําน   
เขียนและเข๎าใจความหมายตัวอักษรคันจิเบ้ืองต๎นที่ปรากฏในบทเรียน    พูดโต๎ตอบด๎วยค าสั้น ๆ งําย ๆ โดยใช๎
ถ๎อยค า   น้ าเสยีงและกิริยาทาํทางอยํางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของงภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู ้
 
 1. อําน   เขียนตัวอักษรคันจิที่เรียนได๎ 
 2. บอกเวลาได๎ 
 3. บอกกิจกรรมที่ท าในโรงเรยีนได๎   
 4. พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียนได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 20204 ภาษาญี่ปุ่น 4                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                    เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง   พูด   อํานและเขียนเกีย่วกับกิจวัตรประจ าวัน    สถานที่ท ากริยา ค าบอกความถี่ในการกระท า การ
บอกจ านวนเวลาที่ใช๎ในการท ากริยาตําง ๆ   การชื้อขายสินค๎า  ลักษณะนาม   ค าคุณศัพท์  บอกลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ่งของตําง ๆ  อําน   เขียนและเข๎าใจความหมายตัวอักษรคันจิเบ้ืองต๎นที่ปรากฏในบทเรียน   พูด
โต๎ตอบ  ด๎วยค าสั้น ๆ งําย ๆ ให๎ข๎อมูลแลกเปลี่ยน   ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เพื่อน ครอบครัว   และเรือ่งตําง ๆ 
ใกล๎ตัว   อํานข๎อความที่เป็นความเรียงอยํางงําย ๆ เข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณต์ําง ๆ ตาม
โครงสร๎างไวยากรณ์พื้นฐาน    รู๎และเข๎าใจวฒันธรรมของเจ๎าของภาษา น าไปใช๎ได๎เหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะ
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อําน   เขียนตัวอักษรคันจิที่เรียนได๎ 
 2. พูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันได๎ 
 3. ชื้อของและสั่งของได๎ 
 4. บอกลักษณะนาม   จ านวน   คณุสมบัตขิองสิ่งของได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 20205 ภาษาญี่ปุ่น 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                    เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง   พูด   อํานและเขียนตัวประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่กระท าในวันหยุด    ประโยคชักชวนการตอบรับ
ปฏิเสธค าชักชวน    บอกเลําความรู๎สึกตํอสิ่งที่ได๎กระท า    พูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว จ านวนพี่น๎อง   
ค ากริยารูปพจนานุกรม   การบอกความสามารถ   อายุ   การด าเนินชีวิตประจ าวัน   ส านวน   บอกการเจ็บปุวย   
อําน   เขียนและเข๎าใจความหมายตัวอักษรคันจิเบ้ืองต๎นที่ปรากฏในบทเรียนจับใจความส าคัญและตอบค าถามจาก
เรื่องที่อํานและฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    เข๎าใจภาษาทําทาง ในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆ   ตาม
โครงสร๎างไวยากรณ์พื้นฐานที่เรียน    รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรม ของเจ๎าของภาษา    น าไปใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบคุคล   กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อําน   เขียนตัวอักษรคันจิที่เรียนได๎ 
 2. ชักชวนท ากิจกรรมตําง ๆ ได ๎
 3. พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ท ามาและบอกความรู๎สึกตํอสิ่งนั้นได๎ 
 4. พูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได๎  
 5. บอกการเจ็บปุวยและข๎อควรปฏิบัติเมื่อเจ็บปุวยอยํางงําย ๆ ได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 20206 ภาษาญี่ปุ่น 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                                     เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง   พูด   อํานและเขียนตัวประโยคการใช๎ค าขอร๎อง   การขอและเสนอ   ตอบรับ   ปฏิเสธการร๎องขอ   
บอกเหตุผล   เครื่องมือหรือสื่อที่ใช๎ในการกระท ากริยา   การอธิบายเส๎นทางในการ เดินทาง   ถามและบอกทาง    
พูดคุยเกี่ยวกับรูปรําง   หน๎าตา   ลักษณะนิสัยและงานอดิเรก   อําน   เขียนและเข๎าใจความหมายตัวอักษรคันจิที่
ปรากฏในบทเรียน    พูดโต๎ตอบด๎วยค าประโยคที่ซับซ๎อนขึน้   แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เพื่อน   
ครอบครัวและเรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัวในสังคม    เข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆ  ตาม
โครงสร๎างไวยากรณ์พื้นฐานได๎อยํางคลํองแคลํว   รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อําน  เขียนตัวอักษรคาตาคานะได๎ 
 2. บอกและข๎อร๎องให๎ผู๎อื่นกระท าอะไรให๎ได ๎
 3. ตอบรับและปฏิเสธค าขอได ๎
 4. ถามและบอกทางได๎ 
 5. บอกรูปรําง  หน๎าตา   ลักษณะนิสัยและงานอดิเรกของเพื่อนได๎ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1          เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 อํานออกเสียงข๎อความ ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย พูดสนทนาและเขียน
โต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว เลือกใช๎ค า ภาษา น้ าเสียงในการสนทนาโต๎ตอบ แสดงความ
ต๎องการ ร๎องขอ แสดงความคิดเห็น อธิบาย เปรียบเทียบ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธได๎อยํางเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  
ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนใช๎
ภาษาอังกฤษในการสืบค๎น ค๎นคว๎าข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ เขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ สรุปใจความส าคัญ แกํนสาระ เขียนแสดงความคิดเห็น พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ 
เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง
โครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
อธิบายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษา และเข๎ารํวมและจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด  
 
 ต 1.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 1.2 ม.4/1- ม.4/5 
 ต 1.3 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.2 ม.4/1 
 ต 3.1 ม.4/1 
 ต 4.1 ม.4/1 
 ต 4.2 ม.4/1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
391 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 31102   ภาษาอังกฤษ 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 อํานออกเสียงข๎อความ ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย พูดสนทนาและเขียน
โต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว เลือกใช๎ค า ภาษา น้ าเสียงในการสนทนาโต๎ตอบ แสดงความ
ต๎องการ ร๎องขอ แสดงความคิดเห็น อธิบาย เปรียบเทียบ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธได๎อยํางเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  
ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนใช๎
ภาษาอังกฤษในการสืบค๎น ค๎นคว๎าข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ เขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ สรุปใจความส าคัญ แกํนสาระ เขียนแสดงความคิดเห็น พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ 
เขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง
โครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
อธิบายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษา และเข๎ารํวมและจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด  
 
 ต 1.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 1.2 ม.4/1- ม.4/5 
 ต 1.3 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.2 ม.4/1 
 ต 3.1 ม.4/1 
 ต 4.1 ม.4/1 
 ต 4.2 ม.4/1 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1                เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง และอํานออกเสียงบทอํานได๎ถูกต๎องตามหลักการอําน เขียนประโยคและ
ข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ  จับใจความส าคัญ ตีความ โต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยูํในความสนใจ เรื่องใกล๎ตัว ประสบการณ์   สถานการณ์ตํางๆ เลือกและใช๎ค า
ขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าชี้แจง ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให๎ข๎อมูลในสถานการณ์ตํางๆ เหตุการณ์ใกล๎ตัว เลือกใช๎
ภาษา น้ าเสียงและกิริยาทําทางเหมาะกับโอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ๎าของภาษา อธิบายวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข๎ารํวมและจัดกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมของเจ๎าของอยํางเหมาะสม 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างส านวนประโยค  
 โดยใช๎กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตํางๆกระบวนการ
คิดวิเคราะห์กระบวนการศึกษาค๎นคว๎าและสืบค๎นข๎อมูล 
  เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ เห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม สามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการศึกษา ค๎นคว๎า สืบค๎น รวบรวมข๎อมูลตํางๆจากสื่อและ
แหลํงการเรียนรู๎ตํางๆได๎ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
 
         ต1.1  ม.5/2, ม.5/4  
         ต1.2  ม.5/1,ม.5/3  
        ต1.3  ม.5/1,ม.5/3  
        ต2.1  ม.5/3   
 ต2.2  ม.5/2 
 ต3.1  ม.5/1  
        ต4.1  ม.5/1 
        ต4.2 ม.5/1 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2          เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต   
 
 ฝึกอําน ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครสั้นถูกต๎องตามหลักการอําน  ปฏิบัติตามค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟังและอําน เลือกและใช๎ค าขอร๎อง  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  และให๎ค าแนะน า อธิบายและเขียน
ประโยคและข๎อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อํานสื่อสารแสดงความต๎องการ  เสนอและให๎ 
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย 
 โดยใช๎กระบวนการ ค๎นคว๎า รวบรวม บันทึก สรุปใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ น าเสนอข๎อมูล 
เรื่อง กิจกรรม  ขําว  เหตุการณ์  ประสบการณ์และสถานการณ์ตําง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น 
พร๎อมให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบในการฟังและอํานสารคดี บันเทิงคดี และเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ โดยใช๎ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาทําทาง
ในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองอยํางเหมาะสมกับระดับของบุคคล   
เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต๎องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
เพื่อให๎ เป็นผู๎ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  10  ตัวชีว้ัด 
 
        ต 1.1 ม.5/1, ม.5/3 
        ต 1.2 ม.5/2,ม.5/4, ม.5/5 
        ต 1.3 ม.5/2 
        ต 2.1 ม.5/1, ม.5/2 
       ต 2.2 ม.5/1 
       ต 4.2 ม.5/2      
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 33101  ภาษาอังกฤษ 5                              กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1           เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอํานเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิง พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นขําว เหตุการณ์ที่ฟังและอํานอยํางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ กิจกรรมประสบการณ์และขําว เหตุการณ์อยํางมี
เหตุผล เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียงและกริยาทําทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททาง
สังคม 
 โดยใช๎กระบวนการ การอําน เขียน วิเคราะห ์แสดงความคิดเห็น น าเสนอข๎อมูล ใช๎ภาษาเพื่อการขอและให๎
ข๎อมูล แลกเปลี่ยนความรู๎ การปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่น 
 เพื่อให๎เกิด ความรู๎ความเข๎าใจ น าไปใช๎ประโยชน์ และเห็นคุณคําของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎
เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาตํอหรือการประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
 
       ต1.1 ม.6/3   
       ต1.1 ม.6/4 
       ต1.2 ม.6/4   
       ต1.2 ม.6/5 
       ต1.2 ม.6/6   
       ต2.1 ม.6/1 
       ต2.1 ม.6/2   
       ต2.2 ม.6/2 
       ต3.1 ม.6/1 
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ค าอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 33102  ภาษาอังกฤษ 6                                       กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2                   เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอํานเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิง พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นขําว เหตุการณ์ที่ฟังและอํานอยํางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ กิจกรรมประสบการณ์และขําว เหตุการณ์อยํางมี
เหตุผล เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียงและกริยาทําทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททาง
สังคม 
 โดยใช๎กระบวนการ การอําน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข๎อมูล ใช๎ภาษาเพื่อการขอและให๎
ข๎อมูล แลกเปลี่ยนความรู๎ การปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่น 
 เพื่อให๎เกิด ความรู๎ความเข๎าใจ น าไปใช๎ประโยชน์ และเห็นคุณคําของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎
เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาตํอหรือการประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 
มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนภาษาอังกฤษ มีความเข๎าใจในเรื่องความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรม 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  10 ตัวชี้วัด 
 
       ต1.1 ม.6/1- ม.6/3   
       ต1.2 ม.6/ 4- ม.6/6   
       ต2.1 ม.6/1- ม.6/2 
       ต2.2 ม.6/2 
       ต.3.1 ม.6/1 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                              เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   
 
 พัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอํยของกระบวนการพูดใช๎ภาษา
สื่อสารรับและสํงสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช๎ค าศัพท์ส านวนโครงสร๎างภาษาได๎
ถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารสร๎างสรรค์และด าเนินการสนทนาได๎อยํางเหมาะสมตามกาลเทศะและ
มารยาททางสังคมเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษา เห็นคุณคําและตระหนักในความส าคัญของการใช๎ภาษาสื่อสารอยําง
สร๎างสรรค์  มีทักษะในการสือ่สารใฝุรู๎ใฝุเรยีนมีวินัยมุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะมีความเป็นไทยรักและ
ภูมิใจในท๎องถิน่ของตน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพมีทักษะในการตีความวิเคราะห์ 
สิ่งที่ฟังน้ าเสียงกริยาทําทางและสรุปความถํายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพูดได๎อยํางถูกต๎องโดยสามารถพูดน าเสนอในที่ชุมชน 
ในหัวข๎อตํางๆได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 3.สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนาแสดงความต๎องการ ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข๎อมูลและสร๎าง 
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลโดยใช๎ค าศัพท์ส านวนโครงสร๎างภาษาน้ าเสียงและกริยาทําทางให๎เหมาะสมกับ
สถานการณ์และมารยาททางสังคม 
 4. ใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎ทกุสถานการณ ์
 5.  มีความเช่ือมั่นในการใช๎ภาษาอังกฤษในการรํวมกิจกรรมทางภาษาสถานการณ์จ าลองสถานการณ์จริงทั้ง
ในห๎องเรียนนอกห๎องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                          เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   
                 
              ฟังบทสนทนาการทักทายค าแนะน าชี้แจงขําวประกาศโฆษณาข๎อมูลตํางๆสรุปจับใจความ 
ส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและสนทนาโต๎ตอบแลกเปลี่ยนข๎อมูลสามารถสื่อสารด๎านการฟังพูด
จากสิ่งที่อํานฟังและพบเห็นจากขําวสารข๎อมูลและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันและประเด็นที่อยูํในความ
สนใจของสังคมฝึกการตั้งค าถามการสนทนาโต๎ตอบแสดงความคิดเห็นโดยการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
อยํางเหมาะสมเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู๎เพ่ิมเติมมีความ
เชื่อมั่นในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆและเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมเช่ือมโยงกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆการศึกษาตํอ
การประกอบอาชีพการสร๎างความรํวมมือและการอยํูรํวมกันในสังคมมีนสิัยใฝุรูใ๎ฝุเรียนซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎มุํงมั่นในการท างานรวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายตลอดจนมีเจตคติที่ดีตํอวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู ้
 

1. เข๎าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิง่ที่ฟัง เกี่ยวกับขําวสาร  
ข๎อมูลและสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช๎ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบตํางๆ กัน โดยใช ๎
สื่อเทคโนโลยทีี่มีอยูํในแหลํงเรียนรู๎ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อขอและให๎ข๎อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับ  
เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยูํในความสนใจของสังคมโดยใช๎ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบตํางๆ กับ 
บุคคลภายใน สถานศึกษา ชมุชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมเพื่อการศึกษา 
ตํอการประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณคําและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนมีความเช่ือมั่นในการ 
ใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติและน าไปใช๎อยํางมีวิจารณญาณ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                        เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 ฟัง พูดค าช้ีแจง  ค าบรรยาย  ค าแนะน า ในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในการ   บรรยายลักษณะ
บุคคล  การสมัครงาน  ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ และบริการผู๎อื่น  ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟัง   
อํานออกเสียง ค าวลี ส านวนงํายๆ ประโยคค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน าค าอธิบาย  ข๎อความที่ซับซ๎อน ข๎อมูล บท
อําน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็น
ค าพูดของตนเอง ในรูปแบบตําง ๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต๎องการ ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองเพื่อเปรียบเทียบข๎อมูล ขําวสาร  เหตุการณ์ส าคัญตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ท๎องถิ่น  สังคม  ประสบการณ์
สํวนตัว การศึกษาการท างาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น วันส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา ใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ  เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
       1. นักเรียนฟังและพูด บรรยายลักษณะ นิสัย ของบุคคล กิจวัตรประจ าวัน และใช๎ภาษาได๎เหมาะสมตาม
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง  
       2. นักเรียนฟังและพูดเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล แสดงความคิดเห็น ชอบ ไมํชอบ ใช๎ภาษาในการสมัครงานได๎ 
       3. นักเรียนฟังและพูดอธิบายเกี่ยวกับการซื้อขาย  การตํอรองราคา  การเสนอ และ ยอมรับเกี่ยวกับสินค๎า  
โดยใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับสถานการณ์ 
       4. นักเรียนฟัง และพูด สื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทาน
อาหาร  การพูดคุยเกี่ยวกับรายการอาหาร  และใช๎ภาษาบรรยายเกี่ยวกับอาหารได๎เหมาะสม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30204  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                          เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 

 ใช๎ภาษาในการฟัง พูด  ค าชี้แจง ค าบรรยาย  ค าแนะน า  ในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในการ
บรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ขอและให๎ข๎อมูล ความชํวยเหลือ และบริการผู๎อื่น 
ถํายโอนข๎อมูลที่ได๎ฟัง อํานออกเสียง ค า วลี  ส านวนงําย ๆ  ประโยคค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข๎อมูล 
เรื่องราวสั้น ๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ แล๎วถํายโอนเป็น
ค าพูดของตนเองในรูปแบบตํางๆ  สรุป แสดงความคิดเห็น ความต๎องการ ความรู๎สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบข๎อมูล ขําวสาร  เหตุการณ์ส าคัญตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท๎องถิ่น สังคม ประสบการณ์
สํวนตัว การศึกษา การท างาน เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  เพื่อมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎  เป็นผู๎ที่มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
           1.สนทนาเพื่อขอและให๎ข๎อมูล แสดงความต๎องการการเสนอ การแนะน า   การตอบรับและ 
ปฏิเสธ การให๎ความชํวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสํวนตัวและผู๎อื่นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยําง
เหมาะสม    
           2. พูดบรรยาย อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ ขําว/ 
เหตุการณ์ที่ฟังเพื่อการศึกษาความรู๎เพิ่มเติมและเพื่อความบันเทิงอยํางถูกต๎องตามหลักภาษา    
           3. สนทนาเพ่ือวิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนความแตกตํางเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิดความ 
เชื่อที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ๎าของภาษา และของไทยอยํางมีเหตุผล 
           4. ใช๎ภาษาสื่อสาร เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน ชุมชน ท๎องถิ่น ประเทศชาติ 
 ในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ 
           5. ใช๎ภาษาเพื่อการค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ พร๎อมการน ามาเสนอเพิ่มเติมด๎วยการพูด 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                             เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 
 ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูด โดยฝึกปฏิบัติจริงตามช้ันตอน และทักษะยํอยของกระบวนการการสื่อสาร 
และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 โดยใช๎ กระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา ส านวนโครงสร๎างทางภาษา ได๎ถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 เพื่อให๎เกิด ความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษใน
การแสวงหาความรู๎เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหลํงข๎อมูลทีห่ลากหลาย เพื่อการเข๎าสูํสังคมและอาชีพ สามารถใช๎
ภาษาสื่อสารในรูปแบบตําง ๆ ตามสถานการณ์ตําง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
 
          1. ฟังและพูดสื่อสารระหวํางบุคคล เชํน การทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก 
อยํางสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล๎ตัว สถานการณ์ตําง ๆ ในชีวติประจ าวัน 
          2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นตําง ๆ ที่อยูํใน 
ความสนใจของสังคม 
          3. พูดสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง 
          4. การเลือกใช๎ภาษา น้ าเสียงและกริยาทําทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา เชํน การชมเชย การใช๎สีหน๎าทําทางประกอบการพูด การสัมผัส การโบกมือ การแสดงความรู๎สึก 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                   เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 
 ฟังบทสนทนาการทักทายค าแนะน าชี้แจงขําวประกาศโฆษณาข๎อมูลตํางๆสรุปจับใจความ 
ส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและสนทนาโต๎ตอบแลกเปลี่ยนข๎อมูลสามารถสื่อสารด๎านการฟังพูด
จากสิ่งที่อํานฟังและพบเห็นจากขําวสารข๎อมูลและสถานการณ์ตํางๆในชีวิตประจ าวันและประเด็นที่อยูํในความ
สนใจของสังคมฝึกการตั้งค าถามการสนทนาโต๎ตอบแสดงความคิดเห็นโดยการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
อยํางเหมาะสมเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมมีความ
เชื่อมั่นในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆและเห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมเชื่อมโยงกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆการศึกษาตํอ
การประกอบอาชีพการสร๎างความรํวมมือและการอยูํรํวมกันในสังคมมีนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียนซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎มุํงมั่นในการท างานรวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายตลอดจนมีเจตคติ ที่ดีตํอวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู ้
 

1. เข๎าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิง่ที่ฟัง เกี่ยวกับขําวสาร  
ข๎อมูลและสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช๎ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบตํางๆ กัน โดยใช ๎
สื่อเทคโนโลยทีี่มีอยูํในแหลํงเรียนรู๎ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อขอและให๎ข๎อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับ  
เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยูํในความสนใจของสังคมโดยใช๎ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบตํางๆ กับ 
บุคคลภายใน สถานศึกษา ชมุชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมเพื่อการศึกษา 
ตํอการประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณคําและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนมีความเช่ือมั่นในการ 
ใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติและน าไปใช๎อยํางมีวิจารณญาณ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
402 

 

 

ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30207  ภาษาอังกฤษโครงงาน                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                         เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   

 ศึกษาปฏิบัติการท าโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข๎อที่สนใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุํม โดยใช๎
กระบวนการทักษะทางภาษาตําง ๆ การวางแผนปฏิบัติงาน  การก าหนดจุดประสงค์ การสืบเสาะหาความรู๎  การ
สืบค๎นข๎อมูลค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายโดยใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวบรวมข๎อมูล การ
บันทึกข๎อมูล การอภิปราย การแสดงและน าเสนอผลงานโดยใช๎วิธีการและสื่อที่หลากหลายให๎สอดคล๎องกับผลงาน
ที่น าเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน  เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถ
น าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เกิดกระบวนการท างานรํวมกัน เห็นคุณคําของการน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้หมด 7 ผลการเรียนรู ้
 

1.มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการท าโครงงานภาษาอังกฤษ  
2.ศึกษาปัญหา และอภิปราย ค๎นคว๎า หาหัวข๎อโครงงาน  
3.วางแผน อภิปรายแยกแยะ เปรียบเทียบเกี่ยวกับ เนื้อหา และขอบขํายของโครงงานที่จะท า  
4.เรียนรู๎ การสร๎างเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล  
5.ลงมือปฎิบัติการท าโครงงานตามหัวข๎อที่เลือกไว๎      
6.น าเสนอโครงงานภาษาอังกฤษโดยใช๎สื่อและวิธีการที่หลากหลายด๎วยภาษาที่ถูกต๎อง  
7. มีความรู๎และทักษะในการวัดผล ประเมินผล โครงงานอยํางมีประสิทธิภาพ   
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30208  ภาษาอังกฤษรอบรู ้                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 - 6                                   เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   

 

 การสืบค๎น  วิเคราะห์ และการปฏิบัติการ เพื่อการน าเสนอข๎อมูลทางสถติิจากการวิจัยประเภทตํางๆ โดยใช๎
กระบวนการทักษะทางภาษาตําง ๆ และสื่อเทคโนโลยีเป็นรายบุคคลหรือรายกลุํม    ตลอดทั้งการใช๎เทคนิคการ
ท างานที่หลากหลาย เชํน วางแผนปฏิบัติงาน การสืบเสาะหาความรู๎และการสืบค๎นข๎อมลูจากแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลายโดยใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมการรวบรวมข๎อมูล การบันทึกข๎อมูล การอภิปรายผลข๎อมูลออกมา
ในรูปของสถิติ  การสร๎างผลงานเพ่ือน าเสนอสถิติโดยใช๎วิธีการและสื่อที่หลากหลายใหส๎อดคล๎องกับผลงานที่
น าเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อนเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตดัสินใจ  เกิดกระบวนการท างานรํวมกัน เห็นคุณคําของการน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 

1. สืบค๎นข๎อมูลทีต่๎องการจากสื่ออินเตอร์เน็ตได๎ 
2. คัดเลือกข๎อมูล อภิปลายความนําเชื่อถือและประโยชน์ของข๎อมูลได ๎
3. น าข๎อมูลทางสถิติมาสร๎าง diagram ที่เหมาะสมกับเปูาหมายการน าเสนอได๎ 
4. น าเสนอผลงานวิชาการผํานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสื่อออนไลน์ตํางๆได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30209  ภาษาอังกฤษการพูดเพื่อน าเสนอ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                         เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   
 
 การสืบค๎น  วิเคราะห์ และการปฏิบัติการ เพื่อการน าเสนอข๎อมูลทางสถิติจากการวิจัยประเภทตํางๆ โดย
ใช๎กระบวนการทักษะทางภาษาตําง ๆ และสื่อเทคโนโลยีเป็นรายบุคคลหรือรายกลุํม    ตลอดทั้งการใช๎เทคนิคการ
ท างานที่หลากหลาย เชํน วางแผนปฏิบัติงาน การสืบเสาะหาความรู๎  และการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลายโดยใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวบรวมข๎อมูล การบันทึกข๎อมูล การอภิปรายผลข๎อมูล
ออกมาในรูปของสถิติ  การสร๎างผลงานเพื่อน าเสนอสถิติโดยใช๎วิธีการและสื่อที่หลากหลายให๎สอดคล๎องกับผลงาน
ที่น าเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน  เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถ
น าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เกิดกระบวนการท างานรํวมกัน เห็นคุณคําของการน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้รวม 5 ผลการเรียนรู ้
 

5. จ าแนกประเภทของกราฟหรือชาร์ทประเภทตํางๆได๎ 
6. สืบค๎นข๎อมูลทางวิชาการจากสื่ออินเตอร์เนต 
7. น าข๎อมูลทางสถิติมาสร๎างกราฟจากโปรแกรมExcel และ SPSS 11.0 ได ๎
8. สร๎างช้ินงานการน าเสนอกราฟหรือชาร์ทด๎วยโปรแกรม Power Point 
9. น าเสนอผลงานวิชาการผํานโปรแกรม Power Point 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30210 ภาษาอังกฤษจากสื่อ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                เวลา 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต   
 

 อํานประโยค  ข๎อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง แล๎วบอกความหมายของค าศัพท์  
ระบุค า และประโยคส าคัญ บอกใจความหลักจ าแนกรายละเอียด ของข๎อความที่อํานค าอ๎างอิง  จับใจความส าคัญ 
สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล  เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุป และแสดงความ
คิดเห็นพร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ โดยใช๎ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร๎างประโยคได๎เหมาะสมค๎นคว๎า สืบค๎น 
บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกิดความรู๎ความเข๎าใจในการอํานและการเขียน และความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน สามารถใช๎ภาษา  รับสาร และสือ่สารได๎เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ และมุํงมั่นในการท างาน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ระบุค า และประโยคส าคัญ ของข๎อความที่อําน 
2. บอกใจความหลักและจ าแนกรายละเอียดของข๎อความที่อําน 
3. อํานประโยค  ข๎อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไมํใชํความเรียง แล๎วบอกความหมายของ 

ค าศัพท์ ค าอ๎างอิง จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล 
4. เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุป และแสดงความคิดเห็นพร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบ โดยใช๎ 

ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร๎างประโยคได๎เหมาะสมกับระดับช้ัน 
5. ค๎นคว๎า สืบค๎น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจของสังคมโลก  

โดยบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆ และประชาสัมพันธ์ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30211  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 อําน เขียน ค าแนะน า ค าบรรยาย บทอําน ขําวสาร บทความตํางประเทศที่เป็นความเรียงและไมํเป็นความ
เรียงให๎เข๎าใจ  สามารถตีความ  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอําน
เรื่อง  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ  โดยใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์  รวมทั้งการถําย
โอนข๎อมูล  และการน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู ้
 

1. อํานบทอํานได๎เข๎าใจ 
2. แสดงความคิดเห็นจากหัวข๎อที่อํานโดยการพูดและการเขียนได ๎
3. บอกโครงสร๎างของประโยคชนิดตํางๆ ได๎ 
4. บอกลักษณะและโครงสร๎างของค าได๎ 
5. ใช๎ศัพท์เกี่ยวกับการเรียน การท างานและสือ่มวลชนได ๎
6. อํานข๎อความแล๎วบอกความหมายศัพท์ในข๎อความนั้นๆ ได๎ 
7. อํานบทอํานเกี่ยวกับประเพณีตํางๆ ได๎เข๎าใจ 
8. บอกความหมายของค าที่เติม Prefix หรือ Suffix ได๎ และน าไปใช๎ในประโยคได๎ถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30212  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาภาษาที่ใช๎ในการสื่อสารระหวํางบุคคล เชํน ค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าช้ีแจง  และค าอธิบาย 
การทักทาย การกลําวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแนะน าผู๎อื่นให๎รู๎จักกัน การแลกเปลี่ยนข๎อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ที่นําสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 
สามารถโต๎ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอผลงานผํานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 
โดยเลือกใช๎ทักษะกระบวนการฟัง พูด อําน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุํม  
เพื่อให๎นักเรียนเป็นผู๎มีรักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝุเรียนรูอ๎ยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการท างานรัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชมุชนรํวมพัฒนา 
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 
          1. สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
          2.พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมลูและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม 
          3. พูดและเขียนแสดงความรู๎สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว  กิจกรรมตําง ๆ พร๎อม
ทั้งให๎เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม 
          4. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว พร๎อมทัง้ให๎เหตุผลประกอบ 
          5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล๎อม 
          6. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ (theme) ที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ 
ที่อยูํในความสนใจของสังคม 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30213  พูดภาษาอังกฤษอย่างสนุก 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                เวลา 20 ชั่วโมง    0.5 หน่วยกิต   
                  
              ผึกพูด บทสนทนาและเขียนได๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตําง ๆ ใกล๎ตวั ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ขาํว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม เลือกใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจง แสดง
ความต๎องการเสนอ และให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณต์ําง ๆ อยําง
เหมาะสม 
 โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม และกระบวนการแก๎ปัญหา 
 เพื่อให๎สามารถสื่อสารด๎านการพูดได๎ ตามสถานการณ์ตําง ๆ เห็นคุณคําของการเรียนทางภาษา ตลอดจน
มีคํานิยม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู ้  รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู ้
 

1. ใช๎ภาษาในการสื่อสารระหวํางบุคคล การทักทาย กลาํวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก การ 
    ชักชวน การแลกเปลี่ยนขอ๎มูล 
2. ใช๎ภาษาในการขอร๎อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีขั้นตอน 
3. พูดแสดงความต๎องการเสนอ และให๎ความชํวยเหลือ ในสถานการณ์ตําง ๆ 
4. ค าศัพท์ ส านวนภาษาประโยค และข๎อความที่ใช๎ในการขอ และให๎ข๎อมลู บรรยาย หรอือธิบาย  
    เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลตําง ๆ 
5. พูดแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น  และให๎เหตุผลประกอบ เชํน ชอบ ไมํชอบ ดีใจ เสียใจ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30214  พูดภาษาอังกฤษอย่างสนุก 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                 เวลา 20 ชั่วโมง    0.5 หน่วยกิต   

 

             ฝึกพูดบทสนทนา และเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตําง ๆ ใกล๎ตวั ประสบการณ์ สถานการณ ์
ขําว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม เลือกใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจง แสดงความต๎องการ
เสนอ และให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณต์ําง ๆ อยํางเหมาะสม ให๎
ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ 
 โดยใช๎กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม 
  เพื่อให๎สามารถสื่อสารด๎านการพูดได๎ตามสถานการณ์ตําง ๆ เห็นคุณคําของการเรียนทางภาษาตลอดจน
คํานิยม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู ้
 

1. สนทนาและเขียนสื่อสารระหวํางบุคคล การทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก  
การชักชวน การแลกเปลี่ยนข๎อมูล 
2. พูดเพื่อขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ที่มีขั้นตอน 
3. พูดสื่อสารแสดงความต๎องการเสนอและให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตําง ๆ 
4. พูดและเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค และข๎อความที่ใช๎ในการขอ และให๎ข๎อมลู บรรยาย  
    หรืออธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขําว หรือเหตุการณ์ที่ฟังและอําน 
5. พูดแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น และให๎เหตุผลประกอบ เชํน ชอบ ไมํชอบ ดีใจ เสียใจ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30215  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                           เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 

 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อํานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช๎ศัพท์ ส านวน และโครงสร๎างทาง
ภาษา ในการต๎อนรับ ติดตํอสื่อสาร การให๎บริการ ให๎ข๎อมูล ค าแนะน า การแสดงความต๎องการและความรู๎สึก 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ สินค๎า สถานที่ทํองเที่ยว  กิจกรรม ขําวสาร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ใช๎รูปแบบภาษาและทําทางโดย ใช๎กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการ
กลุํม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างเจตคติ เพื่อการสื่อสารและให๎บริการ
อยํางเหมาะสมกับระดับของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม เข๎ารํวมกิจกรรม และน าเสนอผลงาน
ด๎านการทํองเที่ยวโดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอ เพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุํงมั่นในการท างาน ตระหนักใน
คุณคําของศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับอังกฤษ และน าไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนา
ตนเองเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู ้ รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตามและใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอําน 
2. ใช๎ภาษา น้ าเสียงและกริยาทําทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาท 

สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
3. พูดบรรยายสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญของประเทศในประชาคมอาเซียน   เหตุการณ์ บคุคล  

สิ่งของ อาหาร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 
4. ใช๎ภาษาในการติดตํอที่พัก การเขียนก าหนดการทํองเที่ยว การติดตํอลูกค๎าในโรงแรมและ 

ห๎องอาหาร 
5. ใช๎ภาษาในการติดตํอกับองค์กรการทํองเที่ยวของรัฐและหนวํยงานในท๎องถิ่น 
6. ใช๎ภาษาอังกฤษในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและ

แหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30216  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                     เวลา 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การใช๎ภาษาจากเรื่องที่ฟัง และอํานจากสือ่ประเภทตํางๆ ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อ
สื่อสารข๎อมูล ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในหัวข๎อเรื่องตํางๆในชุมชน สังคมและโลก วิเคราะห์ประโยคผสม
และประโยคซบัซ๎อนในบทอาํนบทสนทนาและข๎อความทัง้ที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ ค๎นคว๎าสืบค๎นข๎อมูล
ความรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆ ตามความสนใจจากขาํวประจ าวัน ขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิคสเ์กี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจ ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล ด๎วยวิธี
สื่อสารในรูปแบบตํางๆ แสวงหาความรู ๎เข๎าสูํสังคม มีทักษะการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวจิารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มี
สุนทรียภาพทางภาษา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค ์
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 

1. ตีความเรื่องที่ฟัง และอํานจากสื่อประเภทตํางๆ 

2. พูด เขียน และสื่อสาร ข๎อมลู ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในหัวข๎อเรื่องตํางๆ 
3. วิเคราะห์ประโยคผสมและประโยคซับซ๎อนในบทอําน บทสนทนา และขอ๎ความทั้งที่ 

เป็นทางการและไมํเป็นทางการ 

4. ค๎นคว๎า สืบค๎นข๎อมูลความรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆตามความสนใจจากสื่อที ่
หลากหลาย 

5. ฝึกฝนการใช๎ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียนเพ่ือการแสวงหาความรู๎ ความ 
เพลิดเพลิน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 
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ค าอธบิายรายวิชา 
จ 30201  ภาษาจีน 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                   เวลา 20 ชั่วโมง    0.5 หน่วยกิต   
 

           เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช๎  สัทอักษรได๎
ถูกต๎อง    สามารถการอํานออกเสียง สัทอักษร  กลุํมค าและประโยคสั้น ๆ ได๎ถูกต๎องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง  เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลโดยใช๎สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต๎องการของตนและ
สิ่งตําง ๆ รอบตัว    ใช๎ถ๎อยค างําย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข๎าใจความแตกตํางระหวํางเสียงสระ พยัญชนะ ค า 
วลี ประโยคและข๎อความ ระหวํางวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีน  เข๎าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู ้
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  ใช๎ค าศัพทภ์าษาจีนเบ้ืองต๎นในการฟัง พูด อํานเขียนได ๎
 3.  รู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 30202  ภาษาจีน 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                เวลา 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต   
 

 เข๎าใจค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช๎  สัทอักษรได๎
ถูกต๎อง    สามารถการอํานออกเสียง สัทอักษร  กลุํมค าและประโยคสั้น ๆ ได๎ถูกต๎องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง โดยสื่อสารภาพและอธิบายได๎จากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบนิทานและบทสนทนาสั้น ๆ ใช๎ภาษางําย 
ๆ เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลโดยใช๎สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต๎องการของตนและสิ่ง
ตําง ๆ รอบตัว    ใช๎ถ๎อยค างําย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ รู๎จักขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลงานฉลองของจีน      
การเข๎าใจความแตกตํางระหวํางเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคและข๎อความ ระหวํางวัฒนธรรมจีนและ
วัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีน  เข๎าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  ใช๎ประโยคภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง พูด อํานเขียนได๎ 
 3.  รู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 4.  เขียนอักษรจีนตามล าดับได๎อยํางถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิมเติม 
จ 30203  ภาษาจีน 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                        เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 

 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในสถานการณ์ใกล๎ตัว การอํานออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุํมค า ประโยคได๎ถูกต๎องคลํองแคล๎วชัดเจน     และเข๎าใจหลักการใช๎สัทอักษรได๎ถูกต๎อง    หลักการอําน
ออกเสียงค า กลุํมค า   ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตําง ๆ รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจี น   ข๎อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกตํางระหวํางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยค และข๎อความ ประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถํายทอด ความหมายของ
ค า และกลุํมค าที่เกี่ยวกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตําง ๆ เข๎าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรูร้วมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  เขียนภาษาจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขยีน 
 3.  ใช๎ประโยคภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง  พูดอํานเขียนได๎ 
 4.  เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถํายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 30204  ภาษาจีน 4                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                   เวลา 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต   
 

 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร๎อง ภาษาทําทาง และประโยคที่ใช๎ในสถานการณ์ใกล๎ตัว การอํานออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุํมค า ประโยคได๎ถูกต๎องคลํองแคลํวชัดเจน     และเข๎าใจหลักการใช๎สัทอักษรได๎ถูกต๎อง    หลักการอําน
ออกเสียงค า กลุํมค า   ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตําง ๆ  รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข๎อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกตํางระหวํางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยค และข๎อความ ประโยชน์ของการรู๎ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถํายทอด ความหมายของ
ค า และกลุํมค าที่เกี่ยวกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ใช๎ภาษาตํางประเทศตามสถานการณ์ตําง ๆ เข๎าใจเรื่อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งมหด 6 ผลการเรียนรู ้
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  เขียนภาษาจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขยีน 
 3.  ใช๎ประโยคภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง  พูดอํานเขียนได ๎
 4.  เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถํายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
 6.  ใช๎ประโยคสนทนาได๎อยํางถูกต๎องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชา 
จ 30205  ภาษาจีน 5                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                  เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 
 อําน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุํมค า   และประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง  เขียนอักษรจีนถูกต๎อง
ตามหลักการเขียน  ใช๎ทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อําน   ค าอธิบาย   บทสนทนา   ข๎อความที่เป็นความเรียง
และไมํเป็นความเรียง    ตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆแลกเปลี่ยนน าเสนอ
ข๎อมูลขําวสาร   ใช๎ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ์ที่ใช๎สื่อความหมายตามบริบทตําง ๆ ในการสนทนา   ทั้งที่เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ    และใช๎ประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง  รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   เข๎าใจ   
ตีความ   ตํอข๎อความ   ข๎อมูล   เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
 
 1.  นักเรียนสามารถอําน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
 2.  เขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช๎ภาษาจีนเบื้องต๎นในการฟัง   พูด   อําน   เขียน   ได๎ถูกต๎องตามหลัก 
 4.  เรียกชื่อขีดพื้นฐานในอักษรจีนได๎ถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 30206  ภาษาจีน 6                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                          เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 
 อําน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุํมค า   และประโยคงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง    ใช๎ทักษะภาษาจีนใน
การฟัง   พูด    อําน   เขียน    ค าอธิบาย   บทสนทนา    ข๎อความที่เป็นความเรียงและไมํเป็ นความเรียง 
ตลอดจนเข๎าใจภาษาทําทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆ  โต๎ตอบใช๎ประโยคตามโครงสร๎างไวยากรณ์ที่ใช๎
สื่อความหมายตามบริบทตําง ๆ ในการสนทนา   ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ    และใช๎ประโยคงําย ๆ ได๎
ถูกต๎อง    รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา    เข๎าใจ   ตีความ และแสดงความคิดเห็นตํอข๎อความ   ข๎อมูล   
เกี่ยวกับเรื่องที่อยูํในความสนใจในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ   
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอําน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได๎ 
2.  เขียนอักษรจีนได๎ถูกต๎องตามตามหลักการเขียน 
3.  ใช๎ประโยคสนทนาได๎อยํางถูกต๎องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได๎ 
4.  รู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 
5.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได๎ถูกต๎อง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 30201 ภาษาญี่ปุ่น 1                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                        เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอํานเขียนตัวอักษรค ากลุํมค าประโยคข๎อความบทอํานสั้นๆค าสั่งค าขอร๎อง
ค าแนะน ารวมทั้งเข๎าใจภาษาทําทางความรู๎สึกของผู๎พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองใช๎ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็นแสดงความรู๎สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆและใช๎ภาษาทําทางในการ
สื่อสารได๎เหมาะสมเข๎าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุุนความเหมือนและความแตกตํางระหวําง
ภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุุนกับของไทยเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางสนุกสนานเห็นคุณคําของ
การเรียนภาษาญี่ปุุนใช๎ภาษาญี่ปุุนตามสถานการณ์ตํางๆภายในโรงเรียน 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเขา๎รํวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มทีักษะฟัง พูด อําน และเขียน  รักการอําน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช๎ภาษาญี่ปุุนสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตีํอการเรียนรู๎ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคะนะได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานและ เขียน 
2. อํานและเขยีนคันจิได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานและ เขียน 
3. ทักทายและใช๎ส านวนที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ตามสถานการณ ์
4. แนะน าตนเองและผู๎อื่นอยํางเหมาะสม 
5. แนะน าสถานที่ ถามหาสถานที่ได๎ถูกต๎อง 
6. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับเวลาได๎ 
7. ค๎นคว๎า รวบรวมสรุปข๎อมลูเกี่ยวกับเรื่องซากุระ, เรื่อง ~ さん ~ちゃん~くん 
การโค๎ง, เรื่องโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุุน และเรื่องการสอบแขํงขันเข๎าเรียนตํอได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

ญ 30202 ภาษาญี่ปุ่น 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                            เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอํานเขียนตัวอักษรค ากลุํมค าประโยคข๎อความบทอํานสั้นๆค าสั่งค าขอร๎อง
ค าแนะน ารวมทั้งเข๎าใจภาษาทําทางความรู๎สึกของผู๎พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองในชีวิตประจ าวัน
สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับความชอบและไมํชอบได๎ถูกต๎องใช๎ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความ
คิดเห็นแสดงความต๎องการเสนอความชํวยเหลือแสดงความรู๎สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆและใช๎ภาษาทําทาง
ในการสื่อสารได๎เหมาะสม  เข๎าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุุนความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุุนกับของไทยเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางสนุกสนานเห็น
คุณคําของการเรียนภาษาญี่ปุุนใช๎ภาษาญี่ปุุนตามสถานการณ์ตํางๆภายในโรงเรียนเลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุุนที่
เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเขา๎รํวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษาเพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทกัษะฟัง พูด อําน และเขียน  รักการอําน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช๎ภาษาญี่ปุุนสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตีํอการเรียนรู๎ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
 

1. อํานและเขียนคันจิได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานและ เขียน 
2. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับความชอบและไมํชอบได๎ถูกต๎อง 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียนได๎ถูกต๎อง 
4. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการซื้อของและสั่งของได๎ถูกต๎อง 
5. พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันได๎ 
6. สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ท ามาและความรู๎สึกตํอสิ่งนั้นได๎ 
7. ค๎นคว๎า รวบรวมสรุปข๎อมลูเกี่ยวกับเรื่องระบบขนสํงมวลชนในญี่ปุุน, อามิดาคุจิ 
    (เกมเสี่ยงทาย), งานพิเศษ, วันส าคัญของญี่ปุุน, ภูเขาไฟฟูจิและกีฬาในประเทศญี่ปุุนได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 30203 ภาษาญี่ปุ่น 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                            เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอํานเขียนประโยคข๎อความบทอํานค าสั่งค าขอร๎องค าแนะน ารวมทั้งเข๎าใจภาษา
ทําทางความรู๎สึกของผู๎พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนสนทนาแลกเปลีย่นข๎อมูลเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัวได๎กิจวัตรประจ าวันงานอดิเรกประสบการณ์เหตุการณ์ตํางๆแสดงความต๎องการขอความชํวยเหลือเสนอ
ความชํวยเหลือแสดงความรู๎สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆและใช๎ภาษาทําทางในการสื่อสารได๎เหมาะสมเข๎าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุนุความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุุนกับของไทยเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยําสนุกสนานเห็นคุณคําของการเรียนภาษาญี่ปุุน
แสวงหาความรู๎จากสื่อสิ่งพิมพ์จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆโดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู๎อื่นใช๎ภาษาญี่ปุุนตาม
สถานการณ์ตํางๆภายในโรงเรียนและชุมชนเลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุุนที่เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติงาน
รํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเขา๎รํวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มทีักษะฟัง พูด อําน และเขียน  รักการอําน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช๎ภาษาญี่ปุุนสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตีํอการเรียนรู๎ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานและเขียนคันจิได๎ตามหลักการอํานและเขียน 
2. ขอร๎องให๎ผู๎อื่นท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให๎ตอบรับและปฏิเสธค าขอของผู๎อื่นได ๎
3. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได ๎
4. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดได๎อยํางเหมาะสม 
5. พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ท ามาและความรู๎สึกตํอสิ่งนั้นได๎ 
6. สนทนาเกี่ยวกับรูปรํางหน๎าตานิสัยและงานอดิเรกของเพ่ือนได๎ 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปเรื่องส านวนการขอร๎อง, การคบเพื่อน, อาหารญี่ปุุน, รถไฟชินคันเซน, สี่ฤดูใน

ญี่ปุุน และของฝากได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 30204 ภาษาญี่ปุ่น 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                            เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อําน เขียน   ประโยค ข๎อความบทอําน ค าสัง่ ค าขอร๎อง ค าแนะน า รวมทั้ง
เข๎าใจภาษาทําทาง ความรู๎สึกของผู๎พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับ กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์เหตุการณ์ตําง ๆ ใช๎
ภาษาตามารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต๎องการ แสดงความรู๎สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราว
ตํางๆ และใช๎ภาษาทําทางในการสื่อสารได๎เหมาะสม ถํายทอดข๎อมูลจากการฟังและการอําน    สร๎างองค์ความรู๎
จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกึทักษะตําง ๆ  เข๎าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุุน   
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุุนกบัของไทย  เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยําสนุกสนาน เหน็คุณคําของการเรียนภาษาญี่ปุุน แสวงหาความรู๎จากสื่อ สิ่งพิมพ์จากแหลํงเรียนรู๎ตําง 
ๆ โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู๎อื่น ใช๎ภาษาญี่ปุุนตามสถานการณ์ตําง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน    เลือก
วิธีการเรียนภาษาญี่ปุุนที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเขา๎รํวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มทีักษะฟัง พูด อําน และเขียน  รักการอําน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช๎ภาษาญี่ปุุนสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตีํอการเรียนรู๎ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานและเขียนคันจิได๎ตามหลักการอํานและเขียน 
2. . สนทนาเกี่ยวกับการให๎และการรับของได๎ 
3. ถามและบอกประสบการที่เคยท า และอธิบายขั้นตอนการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได๎ 
4. ขอ ให๎ข๎อมูล อธิบายเส๎นทางการเดินทางได๎ 
5. สนทนาเกี่ยวกับอาการปุวยและ การให๎ค าแนะน าเรื่องสุขภาพได๎ 
6. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและ 
7. สนทนาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยทั่วไปได๎ 
ค๎นคว๎า รวบรวมสรุปข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องค๎นคว๎า รวบรวมสรุปข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องนกกระเรียนพัน 
,ประวัติศาสตร์ญี่ปุุน ,การ์ตูนญี่ปุุนได ๎
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 30205 ภาษาญี่ปุ่น 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                            เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอํานเขียนประโยคข๎อความบทอํานค าสั่งค าขอร๎องค าแนะน ารวมทั้งเข๎าใจภาษา
ทําทางความรู๎สึกของผู๎พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตนเองเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคมใช๎ภาษาตามมารยาททาง
สังคมและแสดงความคิดเห็นแสดงความต๎องการเสนอความชํวยเหลือแสดงความรู๎สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราว
ตํางๆและใช๎ภาษาทําทางในการสื่อสารได๎เหมาะสมสร๎างองค์ความรู๎จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึก
ทักษะตําง ๆเขา๎ใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุุนความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุนุกับของไทยเข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางสนุกสนานเห็นคุณคําของการเรียน
ภาษาญี่ปุุนแสวงหาความรู๎จากสื่อ สิ่งพิมพ์จากแหลํงเรียนรูต๎ํางๆ โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู๎อื่นใช๎ภาษาญี่ปุุน
ตามสถานการณ์ตํางๆภายในโรงเรียนและชุมชนใช๎ภาษาญี่ปุุนเพ่ือสื่อสารในการท างานการศึกษาตํอและเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียนและชุมชนในรูปแบบตําง ๆเลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุุนที่เหมาะสมกับตนเองและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเขา๎รํวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มทีักษะฟัง พูด อําน และเขียน  รักการอําน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช๎ภาษาญี่ปุุนสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
กับวัย มีเจตคติที่ดตีํอการเรียนรู๎ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานและเขียนคันจิได๎ตามหลักการอํานและเขียน 
2. สนทนาเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนได๎ 
3. ขออนุญาตท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได๎ 
4. ถํายทอดข๎อมูลจากการฟังและการอํานได๎ 
5. บอกสิ่งที่ตนอยากจะเป็นหรืออยากจะท าได๎ และบอกความตั้งใจที่จะท าได๎ 
6. อธิบายวิธีการใช๎เครื่องอัตโนมัติตําง ๆได๎ 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลเรื่องเคร่ืองแบบนักเรียน, การก าจัดขยะ, อนาคต, อาชีพยอดนิยมของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และตู๎ขายสินค๎าอัตโนมัติได๎ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 30206 ภาษาญี่ปุ่น 6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                            เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อําน เขียน   ประโยค ข๎อความบทอําน ค าสัง่ ค าขอร๎อง ค าแนะน า รวมทั้ง
เข๎าใจภาษาทําทาง ความรู๎สึกของผู๎พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง เหตุการณ์ตําง ๆในสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม  ใช๎ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต๎องการ เสนอความชํวยเหลือ 
แสดงความรู๎สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวตําง ๆ และใช๎ภาษาทําทางในการสื่อสารได๎เหมาะสม  สร๎างองค์ความรู๎
จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกึทักษะตําง ๆ  เข๎าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุุน  
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุุนกบัของไทย เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยําสนกุสนาน  เหน็คุณคําของการเรียนภาษาญี่ปุุน แสวงหาความรู๎จากสื่อ   สิ่งพิมพ์จากแหลํงเรียนรู๎
ตําง ๆ  โดยเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู๎อื่น ใช๎ภาษาญี่ปุุนตามสถานการณ์ตํางๆภายในโรงเรียนและชุมชนด๎วย
วิธีการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ใชภ๎าษาญี่ปุุนเพ่ือสื่อสารในการท างาน การศึกษาตํอและเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของ
โรงเรียนและชุมชนในรูปแบบตําง ๆ เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุุนที่เหมาะสมกับตนเองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเขา๎รํวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มทีักษะฟัง พูด อําน และเขียน  รักการอําน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช๎ภาษาญี่ปุุนสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตีํอการเรียนรู๎ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5ผลการเรียนรู้ 
 

1. อํานและเขียนคันจิได๎ตามหลักการอํานและเขียน 
2. สนทนาเกี่ยวกับปัญหาของตนเองได๎และพูดขอโทษในเรื่องที่ตนเองท าผิดพลาดได๎ 
3. ถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานเทศกาลตําง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  และความ

เป็นมาของสิ่งตํางๆได๎ 
4. พูดสุนทรพจน์โดยใช๎ภาษาสุภาพได๎ 
5. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลเรื่องแผํนดนิไหว,เทศกาลตําง ๆของญี่ปุุน, โอฟุโระ  และพิธีส าเร็จ

การศึกษาได ๎
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(Independent Study :IS) 
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study :IS) 
 
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
I20201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู ๎ 2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
I20202 การน าเสนอและการสื่อสาร      2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
I20203 การบริการสังคม        1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.0   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู ๎ 2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
I30202 การน าเสนอและการสื่อสาร      2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0   หนํวยกติ จ านวน  40  ชัว่โมง 
I30203 การบริการสังคม        1  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 0.0   หนํวยกติ จ านวน  20  ชัว่โมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

I 20201  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู ้( Research and Knowledge Formation : IS1)             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3                            เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับชุมชน
ท๎องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลโดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขาตําง ๆ  ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎
เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎จากแหลํงเรียนรูท๎ี่หลากหลาย ออกแบบวางแผน  รวบรวมข๎อมูล วิเคราะหข์๎อมูลโดยใช๎
วิธีการที่เหมาะสม ท างานบรรลุผลตามปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานที่ก าหนด  โดยการก ากับดูแล 
ชํวยเหลือของครูอยํางตํอเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎และรํวมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็น
ระบบด๎วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุํม
ในการวิพากษ์ เพื่อให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู๎  สังเคราะห์สรุป 
อภิปราย เพ่ือให๎เห็นประโยชน์และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้ รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู ้
 

1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลอืกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเองเช่ือมโยงกับชุมชนท๎องถิ่นและประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาค๎นควา๎ แสวงหาข๎อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหลํงเรียนรู๎ทีห่ลากหลาย 
5. ตรวจสอบความนําเช่ือถือของแหลํงที่มาของข๎อมูลได๎ 
6. วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติที่เหมาะสม 
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎ด๎วยกระบวนการกลุํม 
8. เสนอแนวคิด การแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค์ความรู๎จากการค๎นพบ 
9. เห็นประโยชน์และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
I 20202  รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ  ( Communication and Presentation : IS2 ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3                            เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   

  
 ศึกษา เรียบเรยีงและถํายทอดความคิดอยํางชัดเจน เป็นระบบจากข๎อมูลองค์ความรู๎จากการศึกษาค๎นคว๎า
ในรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎(Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงรําง 
บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช๎ค าจ านวน 2,500 ค า มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ที่เชื่อถือ
ได๎อยํางหลากหลาย เรียบเรยีงและถํายทอดความคิดอยํางชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral 
individual) หรือกลุํม ( Oral panel presention) โดยใช๎สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพรํผลงานสูํ
สาธารณะ เพื่อให๎เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์
และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 

1. วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 ค า   
3. น าเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากประเด็น ที่เลือกในรูปแบบเด่ียว(Oral individual presentation) หรือ
กลุํม ( Oral panel presention) 
4. โดยใช๎สื่อ อปุกรณ์ในการน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
5. เผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ 
6. เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎แกํสาธารณะ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
I 20203  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์: IS3)             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3                            เวลา  20  ชั่วโมง  0.0  หน่วยกิต   
 
 เป็นกิจกรรมทีน่ าความรู๎ หรอืประยุกต์ใช๎ความรู๎จากสิ่งที่ศึกษาค๎นคว๎าและเรียนรู๎จากรายวิชาเพ่ิมเติม
(IS1,IS2) ไปสูํการปฏิบัติในการสร๎างสรรค์โครงงาน / โครงการตําง ๆ ที่กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสาธารณะหรือ
บริการสังคม ชมุชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการท างานและ
ตรวจสอบความก๎าวหน๎า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได๎จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน / โครงการโดยใช๎
กระบวนการกลุํมเพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะการคิดสร๎างสรรค์ เป็นกิจกรรมจติอาสาที่ไมํมีคําจ๎างตอบแทน เป็นกิจกรรม
ที่ให๎มีความตระหนักรู๎ มีส านกึความรับผิดชอบตํอตนเองและตํอสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนนิกิจกรรม 
 
 1. วิเคราะห์องค์ความรู๎จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อก าหนดแนวทางไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์
ตํอสังคม 
 2. เขียนเปูาหมาย/ วัตถุประสงค์ เค๎าโครง กิจกรรม/โครงงานการ และแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก๎าวหน๎าทางการปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
 4. รํวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน / โครงการ และแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็นตํอผลการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู๎ มีส านึกรับผิดชอบตํอตนเองและตํอสังคม 
 
  



 
 

                   หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
429 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

I 30201  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู ้( Research and Knowledge Formation : IS1)             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                                    เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ต้ังค าถามเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลทีส่นับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎  โดยใชค๎วามรู๎จากศาสตร์สาขาตําง ๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมขอ๎มูล  ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎จากแหลํงเรียนรู๎
ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยํางมีประสิทธิภาพและพิจารณาความนําเช่ือถือของแหลํงเรียนรู๎อยํางมี
วิจารณญาณ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใชว๎ิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู๎และรํวมกัน มีกระบวนการกลุํมในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช๎ความรู๎จากสาขาวิชาตําง ๆ 
เสนอแนวคิด วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ  
เพื่อให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎   สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทยีบเช่ือมโยงความรู๎ ความ
เป็นมาของศาสตร์ เข๎าใจหลกัการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
 

1. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
2. ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎  โดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขาตําง ๆ 
และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาค๎นควา๎ แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหลํงเรียนรูท๎ี่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนําเชื่อถือของแหลํงที่มาของข๎อมูลได๎ 
6. วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติที่เหมาะสม 
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎ด๎วยกระบวนการกลุํม 
8. เสนอแนวคดิ การแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค์ความรู๎จากการค๎นพบ  
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
I 30202  รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ  ( Communication and Presentation : IS2 ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                            เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
 
 ศึกษา เรียบเรยีงและถํายทอดความคิดอยํางสร๎างสรรค์จากรายวิชา IS 1 (Research and Knowledge 
Formation)  เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงรําง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของ
รายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จ านวน 4,000 ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 
จ านวน 2,000 ค า มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ที่เช่ือถือได๎อยํางหลากหลาย เช่ือถือได๎ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
เรียบเรียงและถํายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอยํางชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral 
individual) หรือกลุํม ( Oral panel presention) โดยใช๎สื่อเทคโนโลยทีี่หลากหลาย และมีการเผยแพรํผลงานสูํ
สาธารณะ เพื่อให๎เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์
และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
 

1. วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 
จ านวน 2,000 ค า   
3. น าเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากประเด็น ที่เลือกในรูปแบบเด่ียว(Oral individual presentation) หรือ
กลุํม ( Oral panel presention) โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ โดยใช๎การสนทนา / วิพากษ์ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เชํน e-conference , 
social media online  
5. เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์ 
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
I 30203  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์: IS3)             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                            เวลา  20  ชั่วโมง  0.0  หน่วยกิต   
 
 เป็นกิจกรรมทีน่ าความรู๎ หรอืประยุกต์ใช๎ความรู๎จากสิ่งที่ศึกษาค๎นคว๎าและเรียนรู๎จากรายวิชาเพ่ิมเติม
(IS1,IS2) ไปสูํการปฏิบัติในการสร๎างสรรค์โครงงาน / โครงการตําง ๆ ที่กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสาธารณะหรือ
บริการสังคม ชมุชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการท างานและ
ตรวจสอบความก๎าวหน๎า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได๎จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน / โครงการโดยใช๎
กระบวนการกลุํมเพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะการคิดสร๎างสรรค์ เป็นกิจกรรมจติอาสาที่ไมํมีคําจ๎างตอบแทน เป็นกิจกรรม
ที่ให๎มีความตระหนักรู๎ มีส านกึความรับผิดชอบตํอตนเองและตํอสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนนิกิจกรรม 
 
 1. วิเคราะห์องค์ความรู๎จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อก าหนดแนวทางไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์
ตํอสังคม 
 2. เขียนเปูาหมาย/ วัตถุประสงค์ เค๎าโครง กิจกรรม/โครงงานการ และแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก๎าวหน๎าทางการปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
 4. รํวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน / โครงการ และแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็นตํอผลการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู๎ มีส านึกรับผิดชอบตํอตนเองและตํอสังคม 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พฒันาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อยํางรอบด๎านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเอง
ได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนแบํงเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1.  กิจกรรมนักเรียน 

       เปน็กิจกรรมที่มุํงพฒันาความมีระเบยีบวินัย ความเปน็ผู๎น าผู๎ตามที่ด ีความรับผิดชอบ การท างาน
รํวมกัน การรู๎จกัแก๎ปญัหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกัน   เอื้ออาทร และ
สมานฉันท ์ โดยจัดให๎สอดคลอ๎งกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองใน
ทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน๎นการท างาน
รํวมกันเป็นกลุํม ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผู๎เรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น
กิจกรรมนักเรยีนประกอบด๎วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียวุกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน ์และนักศกึษาวชิาทหาร 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
             แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน นกัเรียนทุกคนจะต๎องผํานกิจกรรมนักเรียนทัง้ 2 กิจกรรม 

              1. 1 กิจกรรมลูกเสือ /เนตรนาร ี

         โรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ ได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสอื/เนตรนารี ดังนี้ 

                    หลักการ 

          กระบวนการลูกเสือมหีลักการส าคญั คือ 
     1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจจงรักภักดีตํอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติ

ศาสนกิจด๎วยความจริงใจ 
     2.จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร๎อมด๎วยการสํงเสริมและ

สนับสนุนสันตสิุขและสันติภาพ ความเข๎าใจที่ดีซึ่งกันและกนั และความรํวมมือซึ่งกันและกันตั้งแตํระดับท๎องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

     3.เข๎ารํวมพัฒนาสังคมยอมรับและให๎ความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของผู๎อื่นและเพื่อน
มนุษย์ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

     4.มีความรบัผิดชอบตํอการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
     5.ลูกเสือทกุคนต๎องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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           วัตถุประสงค ์
      พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือ
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผดิชอบ และชํวยสร๎างสรรค์
สังคมให๎เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก๎าวหน๎า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังตํอไปนี ้

1.ให๎มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
2.ให๎มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
3.ให๎รู๎จักบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ 
4.ให๎รู๎จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมตําง ๆ ตามความเหมาะสม 

          5.ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมรารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาต ิ

ขอบขําย 

      กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยํูรํวมกัน 
ให๎รู๎จักการเสียสละและบ าเพญ็ประโยชน์แกํสังคมและวิถีชวีิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของส านักงานลูกเสือแหงํชาติ รวมทั้งให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ ได๎ก าหนดหลักสูตรเป็น ดังน้ี 

         ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 3 
                     แนวการจัดกิจกรรม 
           การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีมีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ(Scout Method) ซึ่ง
มีองค์ประกอบ 7 ประการ คอื 

1.ค าปฏิญาณและกฎ ถือเปน็หลักเกณฑ์ทีลู่กเสือทุกคนให๎ค ามั่นสัญญา วําจะปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว๎ให๎ลูกเสือเป็นหลักในการปฏบิัติ ไมํได๎ “ห๎าม” ท า หรือ “บังคับ” ให๎ท า แตํถ๎า “ท า” 
ก็จะเกิดผลดีแกํตัวเอง เป็นคนดี ได๎รับการยกยํองวําเป็นผู๎มีเกียรติเชื่อถือได๎  

2.เรียนรู๎จากการกระท า เป็นการพัฒนาสํวนบุคคล ความส าเร็จหรือไมํส าเร็จของผลงาน 
อยูํที่การกระท าของตนเองท าให๎มีความรู๎ที่ชดัเจน และสามารถแก๎ปัญหาตําง ๆ ด๎วยตัวเองได๎ และท๎าทาย
ความสามารถของตนเอง 
      3.ระบบหมูํ เป็นรากฐานอันแท๎จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานของการอยํูรํวมกัน  
การยอมรับซึ่งกันและกัน การแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ การใช ๎
ระชาธิปไตยเบื้องต๎น 
                          4.การใช๎สัญลักษณ์รํวมกัน ฝึกให๎มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ 
เนตรนารี ดว๎ยการใช๎สัญลักษณ์รํวมกัน ได๎แกํ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ 
คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต๎น วิธีการนี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปน็สมาชิกขององค์การลูกเสือ
โลก ซึ่งมีสมาชิกอยูํทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 

             6.การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรํงใส 
ตามชนบทปุาเขา ปุาละเมาะ และพุํมไม๎ เปน็ที่ปรารถนาอยํางยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้ง
คํายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยูํคํายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป็นที่เสนํหาแกํเด็กทุกคน ถ๎าขาด
สิ่งนี้แล๎ว ก็ไมํเรียกวําใช๎ชีวิตแบบลูกเสือ 
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              7.ความก๎าวหน๎าในการเข๎ารํวมกิจกรรม กิจกรรมตําง ๆ ที่จัดให๎เด็กท าต๎องให๎ 
มีความก๎าวหน๎าและดึงดูดใจ สร๎างให๎เกิดความกระตือรือร๎นอยากที่จะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแตํละอยําง
ให๎สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลํนที่สนุกสนาน การแขํงขนักันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและ
เป็นการจูงใจที่ดี 

              8.การสนับสนุนโดยผู๎ใหญํ ผูใ๎หญํเป็นผู๎ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต๎องให๎แกํเด็ก เพื่อให๎เขาเกิด 
ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคูํมีความต๎องการซึ่งกันและกัน เดก็ก็ต๎องการให๎ผู๎ใหญํชํวย
ชี้น า ผู๎ใหญํเองก็ต๎องการน าพาให๎ไปสูํหนทางที่ดี ให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางถูกต๎องและดีที่สุด จึงเป็นการรํวมมือกัน
ทั้งสองฝุาย 

             1.2 กิจกรรมยุวกาชาด 
                     ความส าคัญ 
                     กิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช๎กระบวนการที่มุํงเน๎นการพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม ในระบบ หนํวย กลุํม หมูํ เพื่อใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจ และเกิดทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ๎มครอง กฎหมาย มนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การชํวยเหลือ การรักษา
สุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การ
สร๎างสัมพันธภาพและความเข๎าในอันดีจะน าไปสูํสันติภาพ กํอให๎เกิดความสุขในการอยํูรํวมกันทุกแหํงหน 
                    ความหมาย 
                     กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่จัดกิจกรรมสอดคล๎องกับกิจกรรม
นักเรียนดังกลําวข๎างต๎น ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สังคมไทยและความมีจิตส านึกในการท าประโยชน์ให๎แกํสังคม ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมตามลักษณะของ
กิจกรรมนักเรยีนแล๎วกิจกรรมยุวกาชาดยังเน๎นในเรื่องของทักษะและกระบวนการอีกด๎วย 
                     หลักการ 
                       1. เป็นกิจกรรมทีส่ร๎างพ้ืนฐานในการคิดปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย
มนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในการจัดการ ทักษะในการด าเนินชีวิตสามารถคิดเป็นท าเป็น
และแก๎ปัญหาได๎ 
                        2. มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กลําวคือ เป็นกิจกรรมที่มี
โครงสร๎างหลักสูตรยืดหยุํน ทัง้นี้เพื่อความจ าเป็นและความสอดคล๎องส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็น
ไทยและความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
                          3. สามารถสนองตอบตํอสภาพความต๎องการที่แท๎จริงของสถานศึกษาและท๎องถิน่ 
                         วัตถุประสงค ์
                           กิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช๎กระบวนการที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในระบบหนํวย กลุํม หมูํ เพื่อใหม๎ีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการ
กาชาดและยุวกาชาด การคุ๎มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชํวยเหลือ การรักษาสุขภาพ และ
สมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การสร๎างสัมพนัธภาพและความ
เข๎าใจอันดี อันจะน าไปสูํสันติภาพ กํอให๎เกิดความสุขในการอยูํรํวมกันทุกแหํงหน จึงก าหนดจุดมุํงหมายให๎
ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังตํอไปนี ้
                         1. มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
                         2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี น าความรู๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น 
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                         3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจิตตํอบุคคลทั่วไป 
                         4. บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคณุคําในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
                         5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
                    ก าหนดสาระการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ 
                         กิจกรรมหลัก หมายถงึ กิจกรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต๎อเข๎ารํวม
กิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด๎วย 4 กลุํมกิจกรรม คือ 
                            1. กลุํมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
                            2. กลุํมกิจกรรมสุขภาพ 
                            3. กลุํมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันด ี
                            4. กลุํมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
                  กลุํมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ประกอบด๎วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง การชาดสากล สภากาชาด
ไทย  ยุวกาชาด  
                  กลุํมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดน้ี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎สมาชิกยุวกาชาดมี
ความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความเสียสละ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม ชํวยสร๎างสรรค์สังคม เป็นผู๎น าในการเผยแพรํกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวํางประเทศ สํงเสริมสันติภาพ คุณคําความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย – หญิง เป็นผู๎มทีกัษะชีวิต 
ในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความพร๎อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องตําง ๆ ในอนาคต 
                 กลุํมกิจกรรมสขุภาพ ประกอบด๎วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพ ปูองกันชีวิตและสุขภาพ 
                 กลุํมกิจกรรมสขุภาพนี้เป็นการจัดกิจกรรมให๎สมาชิกยุวกาชาดได๎ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการ 
ปูองกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร๎างสมรรถภาพ มีความรู๎และทกัษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และ
สํงเสริมอนามยัของผู๎อื่น การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวปูองกันอุบัติภัยและภยันตรายตําง ๆ 
เชํน มีทักษะในการปูองกันตนเองจาการถูกลํวงละเมิด ชีวิตครอบครัวอิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
                     กลุํมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดี ประกอบด๎วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง ความสามัคคี
และความพร๎อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย สัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดี 
                    กลุํมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข๎าใจอันดีนี้เป็นการจัดกิจกรรมให๎สมาชิกยุวกาชาดได๎
รู๎จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู๎จักปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นและสังคมได๎ดี มีความสามัคคี มี
สัมพันธภาพแความเข๎าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคลที่มีพื้นฐานการด ารงชีวิต
และวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข มีการติดตํอพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร๎างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการท างานในด๎านอื่น ๆ 
ตํอไป 
                      กลุํมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด๎วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน ์การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
                     กลุํมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์น้ีเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎สมาชิกยุว 
กาชาดปฏิบัติตนเพ่ือสนองตํออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของชาติ พร๎อมที่จะอนรุักษ์สภาพแวดล๎อมและธรรมชาติ เป็นผู๎ที่มีความ
เสียสละ และบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมการจัดกิจกรรมในแตํละสาระของกิจกรรมหลักทัง้ 4 กลุํม
กิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแตํละสาระมากน๎อยแตกตํางกันได๎ตามความเหมาะสมกับสภาพทอ๎งถิ่น 
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สภาพการณ์ปัจจุบัน ความต๎องการและความสนใจของผู๎เรียน รวมทั้งความพร๎อมของสถานศึกษาทั้งนี้ให๎อยูํใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

  1.3  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

       เป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นการเติมเต็มความรู๎ความช านาญและประสบการณ์ของผู๎เรียนให๎กว๎างขวาง
ยิ่งขึ้น เพ่ือค๎นพบความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองให๎เต็มศักยภาพ โรงเรียนทุํงทรายวิทยาได๎มี
แนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี ้
       1. หลักการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  

1.1  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู๎เรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
1.2  เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนชํวยกันคิด ชํวยกันท า และชํวยกันแก๎ปัญหา 
1.3  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรยีนตามสาระที่ก าหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน  
1.4  เป็นกิจกรรมที่สํงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 
1.5  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรอืท๎องถิ่น 

     2.  วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
          2.1  พฒันาความรู๎ ความสามารถ ด๎านการคิด สังเคราะห์ เพ่ือใหเ๎กิดทักษะ ประสบการณ์ 
ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
           2.2  เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค ์
          2.3  สํงเสริมให๎มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด๎านรํางกายและจิตใจที่ดี 
          2.4 ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
         2.5  มีมนุษยสัมพันธใ์นการท างานรํวมกับผู๎อื่นในระบอบประชาธิปไตย 

 2. กิจกรรรมแนะแนว 

   การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาได๎บริหารจัดการให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง มีหน๎าที่และมสีํวนรํวม
ในการพัฒนาผู๎เรียน ให๎บรรลตุามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวด๎านผู๎เรียน โดยจดัเวลาให๎
เป็นไปตามสัดสํวนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในแตํช้ันปี รวมทั้งจัดบริการและกิจกรรมนอกหอ๎งเรียนให๎
ครอบคลุมทั้ง 5 งาน และมีกจิกรรมอยํางน๎อย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรม แนะแนว ดังนี ้
 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ 
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             1. การจัดบริการแนะแนว 
     ครูทุกคน รวมถึงครูแนะแนวด๎วย รํวมรับผิดชอบ และมีหน๎าที่ในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครู
แนะแนวเป็นทีป่รึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎ได๎มาตรฐานและครอบคลมุบริการแนะแนว 
ทั้ง 5 งาน ตามวิธีการดังนี้ 
 

งาน วิธีการ 
1. งานศึกษารวบรวมข๎อมูล - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และน าเสนอข๎อมูลของ

ผู๎เรียน 
2. งานสารสนเทศ - จัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การ

เรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยครอบคลุมด๎านการศึกษา อาชีพ 
ชีวิต และสังคม 

3. งานให๎ค าปรึกษา - อบรมทักษะการให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎นแกํครูให๎
ค าปรึกษาผู๎เรียนทั้งรายบุคคลและเป็นกลุมํ 
- ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุํมปรึกษา
ปัญหา (Case conference) 
- สํงตํอผู๎เชี่ยวชาญ ในกรณทีีผู่๎เรียนมีปัญหายากแกํการ
แก๎ไข 
 

4.งานกิจกรรมสํงเสริม พัฒนา ชํวยเหลือผู๎เรียน - จัดกลุํมพัฒนาผู๎เรียนด๎วยเทคนิคทางจิตวิทยา- 
จัดบริการ สร๎างเสริมประสบการณ์ รวมทัใ้ห๎การ
สงเคราะห์ เพื่อตอบสนองความถนัดความต๎องการ และ
ความสนใจของผู๎เรียน 

  
5. งานติดตามประเมินผล - ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของผู๎เรียน 

- ติดตามผลผู๎เรียน 
- ประเมินผลการด าเนินงานแนะแนว 

           
2. การจัดกิจกรรมในและนอกห๎องเรียน 
 ครูทุกคนรํวมรบัผิดชอบ และมีหน๎าที่ในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีครแูนะแนวเป็นทีป่รึกษาและ
ประสานงาน รํวมกันวางแผนและหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช๎พัฒนาผู๎เรียน เชํน 

ในห๎องเรียน นอกห๎องเรียน 
1. กิจกรรมโฮมรมู 
2. กิจกรรมคาบแนะแนว 
3. การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

1. กิจกรรมกลุํมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เชํน
โปรแกรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการรู๎จัก และเห็น
คุณคําในตนเอง 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เชํน โครงการอบรม 
ผู๎น าในโรงเรียนสหวิทยาเขต 
4. การทัศนศึกษาแหลํงวิทยาการ และ 
สถานประกอบการ 
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5. การเชิญวิทยากร ให๎ความรู ๎เชํน ผู๎ปกครอง 
นักเรียน ศิษย์เกํา ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
6. การจดันิทรรศการ 
7. การจัดปูายนิเทศ 
8. การปฐมนิเทศ 
9. การปัจฉิมนิเทศ 
10. การจัดเสียงตามสาย 
11. ชุมนุมแนะแนว 
12. กิจกรรมผู๎ปกครองพบครูของลูกรัก 
13. กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน  

 
โดยด าเนินการตามกิจกรรมอยํางน๎อย 9 กิจกรรม 
    1.ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลผู๎เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
 2.คัดกรองผู๎เรียนเพื่อจ าแนกผู๎เรียนออกเป็น 2 กลุํม คือกลุํมปกติและกลุํมพิเศษ 
 3.ดูแลชํวยเหลอืให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎น ในด๎านตําง ๆ ให๎ผู๎เรยีนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
 4.พัฒนาระบบข๎อมูลและภูมิความรู๎ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์และจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 5.ประสานงานกับผู๎เกี่ยวข๎องภายในสถานศึกษา เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎เรียน แนวทางการดูแล
ชํวยเหลือ และการสํงตํอผู๎เรียน 
 6.ประสานงานกับผู๎ปกครอง ชุมชน เพื่อการรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 
 7.จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน เพื่อปูองกัน แก๎ไข และการสํงเสรมิพัฒนาผู๎เรียนทุกคน รวมทั้งผู๎ที่
มีความสามารถพิเศษ ผู๎ด๎อยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผู๎มีปัญหาชีวิตและสังคมให๎สามารถพัฒนาตนได๎เต็ม
ศักยภาพ 
 8.รํวมจัดบริการตําง ๆ เชํน แนะแนวกลุํม จัดบริการด๎านสุขภาพ จัดหาทุนและอาหารกลางวัน จัดหางาน 
จัดให๎มีการฝึกงานและหารายได๎ระหวํางเรียน จัดศูนย์การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรยีนเพ่ือการวางแผนชีวิต จัดบริการชํวย
ผู๎เรียนที่มีปญัหา หรือความต๎องการพิเศษ ติดตามผลผู๎เรียนทั้งในปัจจุบัน และจบการศึกษาแล๎ว 
 9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ ์

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 โรงเรียนเชียงใหมํประชานุสรณ์ ได๎มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพื่อปลูกฝังจิตอาสา) 
2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน(กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม)เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน 

โดยให๎ท ากิจกรรมด๎วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์แกํชุมชนและสังคมโดยรวม 

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนที ่1 การส ารวจเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตํางๆทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน 
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     ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาตํางๆ และจัดล าดับปัญหาตามความส าคัญ จ าเป็นและ
เรํงดํวนจากมากไปหาน๎อย 

     ขั้นตอนที ่3 วางแผนออกแบบกิจกรรม และจัดท าปฏทิินการปฏิบัติกิจกรรม 
     ขั้นตอนที ่4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว๎ 
     ขั้นตอนที ่5 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือถอดบทเรียนและสะท๎อน ใน

ประเด็นดังนี้คือ ผลที่เกิดกับผู๎ปฎิบัติกิจกรรมและผลที่เกิดแกํสังคมภายหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นน าไป
สรุปรายงานและเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

     1.จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
     2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู ๎8 สาระการเรียนรู ๎
     3. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม 
     4. จัดกิจกรรมรํวมกับองค์กรอื่น 

4.1 รํวมกับหนํวยงานอื่นที่เข๎ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
4,.2 รํวมกับหนํวยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 

การจัดการเรียนรู ้
 

         การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสูํการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เปน็หลักสูตรทีม่ีมาตรฐานการเรียนรู๎ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน เป็น
เปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณสมบัติตามเปูาหมายหลักสูตร  ผู๎สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู๎ 
จัดการเรียนรู๎โดยชํวยให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ผํานสาระที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะตํางๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  

1. หลักการจดัการเรียนรู ้

       การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎สมรรถนะส าคญัและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวํา ผู๎เรียนมี
ความส าคัญทีสุ่ด เชื่อวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู๎เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคลและพฒันาการทางสมองเน๎นให๎ความส าคัญทั้งความรู๎ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู ้

       การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผูเ๎รียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เป็น
เครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสูํเปูาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับผู๎เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
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เผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์จรงิ กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

   กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนควรได๎รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู๎สอน จึงจ าเป็นต๎องศึกษาท าความ
เข๎าใจในกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู ้

        ผู๎สอนต๎องศึกษาหลักสตูรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะส าคญัของ
ผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผูเ๎รียน  แล๎วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎โดยเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล เพื่อใหผ๎ู๎เรียนได๎
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด   

4. บทบาทของผู้สอนและผูเ้รียน 

       การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร ทั้งผู๎สอนและผู๎เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

  4.1 บทบาทของผู้สอน 

        4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  แล๎วน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ 
ที่ท๎าทายความสามารถของผู๎เรียน 
        4.1.2 ก าหนดเปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ด๎านความรู๎และทักษะกระบวนการ ที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  
        4.1.3 ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู๎เรียนไปสูํเปูาหมาย  
        4.1.4  จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  และดูแลชวํยเหลือผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ 
          4.1.5 จัดเตรียมและเลือกใช๎สื่อให๎เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
         4.1.6 ประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู๎เรียน  
         4.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสรมิและพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  4.2  บทบาทของผู้เรียน 

        4.2.1 ก าหนดเปูาหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง 
        4.2.2 เสาะแสวงหาความรู๎ เข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อความรู๎ ตั้งค าถาม คิดหา
ค าตอบหรือหาแนวทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการตํางๆ   
        4.2.3  ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ  
        4.2.4  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมรํวมกับกลุํมและครู  
        4.2.5  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
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สื่อการเรียนรู ้

     สื่อการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู๎  ให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงความรู๎ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู๎มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครอืขําย การเรียนรู๎ตํางๆ ที่มีในท๎องถิ่น การ
เลือกใช๎สื่อควรเลือกให๎มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู๎ที่หลากหลายของผู๎เรียน   

     การจัดหาสื่อการเรียนรู๎ ผู๎เรียนและผู๎สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช๎อยําง
มีคุณภาพจากสื่อตํางๆ ที่มีอยูํรอบตัวเพ่ือน ามาใช๎ประกอบในการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถสํงเสริมและสื่อสารให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ โดยสถานศึกษาควรจัดให๎มีอยํางพอเพียง เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียน เกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง  
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและผู๎มีหน๎าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการดังนี้   
          1. จัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎ ศูนย์สื่อการเรียนรู๎ ระบบสารสนเทศการเรียนรู๎ และเครือขําย 
การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู๎ ระหวาํงสถานศึกษา ท๎องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
          2. จัดท าและจัดหาสือ่การเรียนรู๎ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าของผู๎เรียน เสริมความรู๎ให๎ผู๎สอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎เป็นสื่อการเรียนรู ๎
          3. เลือกและใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล๎อง กบัวิธีการ
เรียนรู๎ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู๎ และความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน 
          4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู๎ที่เลือกใช๎อยํางเป็นระบบ   
          5. ศึกษาค๎นคว๎า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ใหส๎อดคล๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
          6. จัดให๎มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช๎สื่อ 
การเรียนรู๎เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

      ในการจัดท า การเลือกใช๎ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู๎ที่ใช๎ในสถานศกึษา ควรค านึงถึง
หลักการส าคญัของสื่อการเรียนรู๎ เชํน ความสอดคล๎องกับหลักสูตร วัตถปุระสงค์การเรียนรู๎ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู๎  การจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียน เนื้อหามีความถูกต๎องและทันสมัย ไมํกระทบความมั่นคงของชาติ ไมํขัด
ตํอศีลธรรม มีการใช๎ภาษาที่ถูกต๎อง รูปแบบการน าเสนอที่เข๎าใจงําย และนําสนใจ   

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้

        การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนต๎องอยูํบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ให๎ประสบผลส าเร็จน้ัน  
ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะ
ส าคัญ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในทุก
ระดับไมํวําจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดบัชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน  ตลอดจนขอ๎มูลที่เป็นประโยชน์ตํอการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรยีนเกิด การพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
          การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ แบํงออกเป็น 4 ระดับ ได๎แกํ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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          1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  
ผู๎สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลาย เชํน 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟูมสะสมงาน 
การใช๎แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู๎สอนเป็นผู๎ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพ่ือน 
ผู๎ปกครองรํวมประเมิน ในกรณีที่ไมํผํานตัวชี้วัดให๎มีการสอนซํอมเสริม  
                    การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผู๎เรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าในการ
เรียนรู๎ อันเป็นผลมาจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีสิ่งที่จะตอ๎งได๎รับการ
พัฒนาปรับปรุงและสํงเสริมในด๎านใด นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลใหผ๎ู๎สอนใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด๎วย 
ทั้งนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด 

           2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล 
การเรียนของผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วํา
สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผู๎เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียน
ของผู๎เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมนิระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและ
สารสนเทศเพือ่การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรอืวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงาน
ผลการจัดการศึกษาตํอคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู๎ปกครองและชุมชน   
             3.  การประเมินระดับเขตพืน้ที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผู๎เรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด๎วยความ
รํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการตรวจสอบทบทวนข๎อมูลจากการ
ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              4.  การประเมินระดับชาต ิเป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผู๎เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นมธัยมศึกษา   
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข๎ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับตําง ๆ เพื่อน าไปใช๎ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข๎อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
             ข๎อมลูการประเมินในระดับตํางๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ ปรับปรุง
แก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตํางระหวํางบุคคลที่จ าแนก
ตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลุํมผู๎เรียนทั่วไป กลุํมผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุํมผู๎เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุํมผู๎เรียนที่มีปญัหาด๎านวินัยและพฤติกรรม กลุํมผู๎เรียนทีป่ฏิเสธโรงเรียน กลุํม
ผู๎เรียนที่มีปญัหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํมพิการทางรํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการชํวยเหลือผู๎เรียนได๎ทันทํวงที ปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
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              สถานศึกษาในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข๎อก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให๎ระดับและการรายงานผลการเรียน 
       1.1 การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนน้ัน ผู๎สอนต๎องค านึงถึงการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคนเป็นหลัก และต๎องเก็บ
ข๎อมูลของผู๎เรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องในแตลํะภาคเรียน รวมทั้งสอนซํอมเสรมิผู๎เรยีนใหพ๎ัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ    

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย 
      (1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
      (2) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนด 
      (3) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
         (4) ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ใน
การอําน  คิดวิเคราะห์และเขยีน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกจิกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
            การพจิารณาเลื่อนชั้น ถ๎าผู๎เรียนมีข๎อบกพรํองเพียงเล็กน๎อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวํา
สามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผํอนผันให๎เลื่อนชั้นได๎ แตํหากผู๎เรียนไมํ
ผํานรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ าชั้นได๎ ทั้งนี้ให๎ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

1.2  การให๎ระดับผลการเรียน 

                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย  ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให๎ใช๎
ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

     การประเมนิการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให๎ระดับผล 
การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผําน 
              การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นผําน และไมํ
ผําน 

1.3  การรายงานผลการเรียน 
      การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให๎ผู๎ปกครองและผู๎เรียนทราบความก๎าวหน๎าในการ

เรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งสถานศกึษาต๎องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให๎ผู๎ปกครองทราบเป็นระยะๆ 
หรืออยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู๎เรียนที่สะท๎อน
มาตรฐานการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 

  เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น) 

      1. ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา 81 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน                          
66 หนํวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.  ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 81 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน                     
66 หนํวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต 
      3.  ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
      4.  ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
      5.  ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

เกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

      1.  ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา 81 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน                    
41 หนํวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.  ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 81 หนํวยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน                
41 หนํวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยวํา 40 หนํวยกิต 
      3.  ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผาํนเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
      4.  ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
       5.  ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

      เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทกึผลการเรียน ข๎อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับ
พัฒนาการของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ แบํงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

   1.  เอกสารหลักฐานการศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู๎เรียน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขยีน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู๎เรียน สถานศึกษาจะต๎องบันทึกข๎อมูลและออกเอกสารนี้ให๎
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู๎เรยีนจบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3) จบการศกึษาขั้นพื้นฐาน(ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่6)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณ ี
        1.2 ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู๎จบการศึกษา 
ที่สถานศึกษาให๎ไว๎แกํผู๎จบการศึกษาภาคบังคับและผู๎จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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        1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ข๎อมูลของผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3)  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชัน้มัธยมศึกษาปีที่6)   
        2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 

         เป็นเอกสารที่สถานศกึษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ และข๎อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู๎เรียน เชํน  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผล
การเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช๎ 
 
การเทียบโอนผลการเรยีน 

        สถานศึกษาสามารถเทยีบโอนผลการเรียนของผู๎เรียนในกรณีตํางๆได๎แกํ การย๎ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลบัเข๎ารับการศึกษาตํอ การศึกษาจาก
ตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหลํงการเรียนรู๎อื่นๆ เชํน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวการเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียนแรก หรือต๎นภาคเรียนแรก ที่
สถานศึกษารับผู๎ขอเทียบโอนเป็นผู๎เรียน ทั้งนี้ ผู๎เรียนที่ได๎รบัการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่องใน
สถานศึกษาที่รบัเทียบโอนอยํางน๎อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู๎เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหนํวยกิต    ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได๎  ดังนี ้
      1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ให๎ข๎อมลูแสดงความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียน 
      2. พิจารณาจากความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียนโดยการทดสอบด๎วยวิธีการตํางๆ ทัง้ภาคความรู๎และ
ภาคปฏิบัติ   
      3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนใหเ๎ป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

       ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให๎ท๎องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องในแตํละระดับ ตั้งแตํระดับชาติ ระดบัท๎องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาท
หน๎าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สํงเสริม การใช๎และพัฒนาหลักสูตรให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาและการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสํงผลให๎การพฒันาคุณภาพผู๎เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ใน
ระดับชาติ 
       ระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัดอื่น ๆ เป็นหนํวยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลือ่นคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ก าหนดในระดับชาติให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น เพื่อน าไปสูํการจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา  สํงเสริมการใชแ๎ละพัฒนาหลกัสูตรในระดับสถานศึกษา ให๎ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคัญ 
คือ  ก าหนดเปูาหมายและจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ในระดับท๎องถิ่นโดยพิจารณาให๎สอดคล๎องกับสิ่งที่
เป็นความต๎องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู๎ทอ๎งถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท๎องถิ่น  
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รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช๎หลักสูตรด๎วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สํงเสรมิ ติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู๎เรียน  
 

      สถานศึกษามีหน๎าที่ส าคญัในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช๎หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช๎หลักสูตรด๎วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบการวัด
และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต๎องพิจารณาให๎สอดคล๎อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนํวยงาน สังกัดอ่ืนๆ ในระดับท๎องถิ่นได๎จัดท าเพิ่มเติม 
รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสํวนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
ความต๎องการของผู๎เรียน  โดยทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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