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หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

1. ส่วนน า 
  1.1  ความน า 

เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทยให้มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลก
ได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนองนโยบายกระจายอ านาจให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น และความเจริญ ก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาการของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมกับบริบทและความเป็นสากล โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการประกอบด้วยทฤษฎี                         
องค์ความรู้ การเขียนความเรียงชั้นสูงการสร้างโครงงาน อาเซียนศึกษา และโลกศึกษา ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างหลากหลาย ตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้มีความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรมน า
ความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับอาเซียนและสากล 

    1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วิสัยทัศน์ 
           โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความรู้และสมรรถนะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และมีสมรรถนะ 
 5. เสริมสร้างระบบบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 6. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์ 

    สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ  

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 

 2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 3. ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
 4. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
 5. ผู้เรียนด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ครูมีทักษะในการใช้สื่อ  ICT ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
 7. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 8. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีเครือข่ายการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

และระดับต่างประเทศ 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเป็นจิตอาสา 

 1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 1.3 พัฒนาผู้เรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2 
 1.4 ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และผลิตนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ 
 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต และการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นครูมืออาชีพ 

 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพ สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

 2.2 ส่งเสริมระบบการนิเทศ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน  
 2.3 ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้

ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด

ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ

ปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

 3.1 มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3.2 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  

 3.3 น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 

 4.1 ส่งเสริมโรงเรียนให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 

 4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และสนับสนุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 4.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ฯลฯ 

 4.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน  

 4.5 พัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเน้น 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติด 
 2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ                                  

5 ประการ ดังนี้ 
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  1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและ
มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน 
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   ดังนี้ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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1.5 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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2. โครงสร้างหลักสูตร 
  

หลักสูตร
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 2563

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

หลักสูตร ม.1 และ 
ม.2

หลักสูตรพิเศษ  ICT 
ห้อง 1

หลักสูตรพิเศษ  IEP 
ห้อง 2

หลักสูตรปกติ
ห้อง 3 - 14

หลักสูตร ม.3

หลักสูตรพิเศษ  ICT 
ห้อง 1

หลักสูตรปกติ
ห้อง 2 - 11

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

หลักสูตรปกติ
แผนการเรียน

วิทย์– คณิต
ห้อง  1 - 3

คณิต – อังกฤษ
ห้อง  4 - 6

ภาษาฝร่ังเศส - เกาหลี
ห้อง  7

ภาษาจีน
ห้อง 9 

ภาษาญี่ปุ่น
ห้อง  8

ผู้ประกอบการยุคใหม่
ห้อง 10 

วิทยาการกีฬา
ห้อง 11

สุนทรียภาพ
ห้อง 12

หลักสูตรพิเศษ
วิทย์ - คณิต - ICT 

ห้อง
4/13, 5/12, 6/11
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2.1 โครงสร้างเวลาเรียน  (ก าหนดกรอบเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

ชั่วโมง หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ภาษาไทย 3 120 3 120 3 120 6 240 
คณิตศาสตร ์ 3 120 3 120 3 120 6 240 
วิทยาศาสตร์ 3 120 3 120 3 120 6 240 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 160 4 160 4 160 8 320 

- ประวัติศาสตร์ 1 40 1 40 1 40 2 80 
- ศาสนา ศีลธรรม   จริยธรรม         
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม 

3 120 3 120 3 120 6 240 

- เศรษฐศาสตร์         
- ภูมิศาสตร์         
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 2 80 2 80 3 120 
ศิลปะ 2 80 2 80 2 80 3 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 80 2 80 2 80 3 120 
ภาษาต่างประเทศ 3 120 3 120 3 120 6 240 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 22 880 22 880 22 880 41 1,640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120  120  120  360 
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง / ปี 
รวม 3 ปี  
ไม่น้อยกว่า  
3,600 ชั่วโมง 

 
2.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวมเวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หลักสูตรพิเศษ ICT ห้องเรียน  ที่ 1 
หลักสูตรพิเศษ IEP ห้องเรียนที่ 2 หลักสูตรปกติห้องเรียนที่ 3 – 14 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรพิเศษ ICT 
ห้องเรียนที่ 1 หลักสูตรปกติห้องเรียนที่ 2 – 11 
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 2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมเวลาเรียนรวม 3 ปี ไม่เกิน 3,600 ชั่วโมง เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
  แผนการเรียนที่ 1  แผนการเรียน วิทย์-คณิต    ห้องเรียนที่  1 - 3 
  แผนการเรียนที่ 2  แผนการเรียน คณิต – อังกฤษ     ห้องเรียนที่  4 - 6 
  แผนการเรียนที่ 3  แผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเกาหลี  ห้องเรียนที่  7 

แผนการเรียนที่ 4  แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น     ห้องเรียนที่  8 
แผนการเรียนที่ 5  แผนการเรียน ภาษาจีน     ห้องเรียนที่  9  

  แผนการเรียนที่ 6  แผนการเรียน ผู้ประกอบการยุคใหม่  ห้องเรียนที่ 10 
  แผนการเรียนที่ 7  แผนการเรียน วิทยาการกีฬา    ห้องเรียนที่ 11 
  แผนการเรียนที่ 8  แผนการเรียน สุนทรียภาพ    ห้องเรียนที่ 12 

แผนการเรียนที่ 9  หลักสูตรพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ICT)  
                                            ห้องเรียนที่ 4/13, 5/12, 6/11 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้น าแนวคิดการสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลมาปรับปรุงหลักสูตรพิเศษ ICT และ
หลักสูตรปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเข้าสู่มาตรฐานสากล โดย
จัดโครงสร้างเวลาเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
            1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน 77 หน่วยกิตเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77  หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ“ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 81 หน่วยกิต  เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 41 

หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน 41 

หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป       
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป                    

5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน“ผ่าน”ทุกกิจกรรม 



[ หน้า 9 ] 

 
2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  

หลักสูตร ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 
พ21105 พลศึกษา 1 0.5 1 พ21106 พลศึกษา 2 0.5 1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 
ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 2 ง21102 การงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 รายวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 
ค21203 คณิตศาสตร์สากล 1 1.0 2 ค21204 คณิตศาสตร์สากล2 1.0 2 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 
ว21207 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม 1.0 2 ว21208 การออกแบบภาพนิ่งเชิงสร้างสรรค ์ 1.0 2 
ว21203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
ระดับพ้ืนฐาน 1 

1.0 2 ว21204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
ระดับพ้ืนฐาน 2 

1.0 2 

ว21209 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 2 ว21210 วิทยาการค านวณ 1 1.0 2 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
จ21241 ภาษาจีน 1 1.0 2 จ21242 ภาษาจีน 2 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 17.5 38 รวม 17.5 38 

 
 
 

  



[ หน้า 10 ] 

 
หลักสูตรห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 
พ21105 พลศึกษา 1 0.5 1 พ21106 พลศึกษา 2 0.5 1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 
ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 2 ง21102 การงานอาชีพ 2 1.0 2 
อ21101 English 1 (foreign teacher) 1.5 3 อ21102 English 2 ( foreign teacher) 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5 1 
ว21209 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 2 ว21210 วิทยาการค านวณ 1 1.0 2 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 
อ21203 Smart Listening – Speaking 1  
(foreign teacher) 

1.0 2 อ21204 Smart Listening – Speaking 2 
(foreign teacher) 

1.0 2 

อ21205 Smart Reading - Writing 1 
(foreign teacher) 

1.0 2 อ21206 Smart Reading - Writing 2 
(foreign teacher) 

1.0 2 

จ21243 ภาษาจีนน่ารู้ 1 0.5 1 จ21244 ภาษาจีนน่ารู้ 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16.5 36 รวม 16.5 36 
 
 

  



[ หน้า 11 ] 

 
หลักสูตรปกติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 – 14 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 1.5 3 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 

พ21105 พลศึกษา 1 0.5 1 พ21106 พลศึกษา 2 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 2 ง21102 การงานอาชีพ 2 1.0 2 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 4 8 รายวิชาเพิ่มเติม 4 8 

ท20201 การใช้ห้องสมุด 1 0.5 1 ท20202 การใช้ห้องสมุด 2 0.5 1 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 2 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 2 

ว21209 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 2 ว21210 วิทยาการค านวณ 1 1.0 2 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 15 33 

 
 
 
 
 

  



[ หน้า 12 ] 

 
หลักสูตร ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22105 พลศึกษา 3 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 2 

ง22103 การงานอาชีพ 3 1.0 2 ง22102 การงานอาชีพ 4 1.0 2 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ2210 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 รายวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 
ค22203 คณิตศาสตร์สากล 3 1.0 2 ค22204 คณิตศาสตร์สากล 4 1.0 2 
ว22201 มัลติมีเดีย 1 1.0 2 ว22202 มัลติมีเดีย 2 1.0 2 
ว22203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
           ระดับกลาง 1 

1.0 2 ว22204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับกลาง 2 

1.0 2 

ว22207 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 ว22208 วิทยาการค านวณ 2 1.0 2 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
จ22241 ภาษาจีน 3 1.0 2 จ22242 ภาษาจีน 4 1.0 2 
ญ22231 ภาษาญี่ปุ่น 1 1.0 2 ญ22232 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 17.5 38 รวม 17.5 38 

 
 
 
 

  



[ หน้า 13 ] 

 
หลักสูตรห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22105 พลศึกษา 3 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 2 
ง22103 การงานอาชีพ 3 1.0 2 ง22102 การงานอาชีพ 4 1.0 2 
อ22101 English 1 (foreign teacher) 1.5 3 อ22102 English 2 (foreign teacher) 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 9 รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 9 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 0 
ว22207 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 ว22208 วิทยาการค านวณ 2 1.0 2 
อ22203 Smart Listening – Speaking 3  
(foreign teacher) 

1.0 2 อ22204 Smart Listening – Speaking 4 
(foreign teacher) 

1.0 2 

อ22205 Smart Reading - Writing 3 
(foreign teacher) 

1.0 2 อ22206 Smart Reading - Writing 4 
(foreign teacher) 

1.0 2 

ญ22235  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1 0.5 1 ญ22236  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 15.5 34 รวม 15.5 34 
  



[ หน้า 14 ] 

 
หลักสูตรปกติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 – 14 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 1.5 3 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22105 พลศึกษา 3 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 2 
ง22103 การงานอาชีพ 3 1.0 2 ง22104 การงานอาชีพ 4 1.0 2 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 3 6 รายวิชาเพิ่มเติม 3 6 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 2 
ว22207 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 ว22208 วิทยาการค านวณ 2 1.0 2 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
ญ22233 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้/ฝ22221 ฝรั่งเศสน่ารู ้ 0.5 1 ญ22233 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้/ฝ22221 ฝรั่งเศสน่ารู ้ 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 14 31 รวม 14 31 

 
 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ เทอม 1 ญ22233 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้  ห้อง 3,5,7,9,11,13 
   ฝ22221 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้  ห้อง 4,6,8,10,12,14 
     เทอม 2 ฝ22221 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ ห้อง 3,5,7,9,11,13 
   ญ22233 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ ห้อง 4,6,8,10,12,14 



[ หน้า 15 ] 

 
หลักสูตร ICT  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 6 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 2 
ง23103 การงานอาชีพ 5 1.0 2 ง23104 การงานอาชีพ 6 1.0 2 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 
ค23203 คณิตศาสตร์สากล 5 1.0 2 ค23204 คณิตศาสตร์สากล 6 1.0 2 
ว23201 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1.0 2 ว23202 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 
ว23203 หุ่นยนต์ 1 1.0 2 ว23204 หุ่นยนต์  2 1.0 2 
ว23205 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1 1.0 2 ว23206 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 2 1.0 2 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
ฝ23221 ภาษาฝรั่งเศส 1 1.0 2 ฝ23222 ภาษาฝรั่งเศส 2 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16.5 36 รวม 16.5 36 

 
 
 
 
 

  



[ หน้า 16 ] 

 
หลักสูตรปกติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 – 11   

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์เทคโลยี 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์เทคโลยี 6 1.5 3 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 2 
ง23103 การงานอาชีพ 5 1.0 2 ง23104 การงานอาชีพ 6 1.0 2 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 3 6 รายวิชาเพิ่มเติม 3 6 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 2 
ว23201 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1.0 2 ว23202 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ23202ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
จ23243 ภาษาจีนน่ารู้ 1 0.5 1 จ23244 ภาษาจีนน่ารู้ 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 14 31 รวม 14 31 

 
 
 
 
 
 

  



[ หน้า 17 ] 

 
แผนการเรียนที่ 1  วิทย์ - คณิต   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 - 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2    

รายวิชาเพิ่มเติม 10 20 รายวิชาเพิ่มเติม 10 20 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 4 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 4 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 4 
ว31221 เคมี 1 1.5 3 ว31222 เคมี 2 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 17.5 38 รวม 16.5 36 

 
  



[ หน้า 18 ] 

 
แผนการเรียนที่ 2   คณิต - อังกฤษ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 - 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2    

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 4 
ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ง30234 งานประดิษฐ์ 2 1.5 3 
ง30233 งานประดิษฐ์ 1 1.5 3 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16 35 รวม 14.5 32 
 

  



[ หน้า 19 ] 

 
แผนการเรียนที่ 3   ภาษาฝรัง่เศส     

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
ฝ31221 ภาษาฝรั่งเศส 1 3.0 6 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ฝ31222 ภาษาฝรั่งเศส 2 3.0 6 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
   I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 16.5 36 

 
  



[ หน้า 20 ] 

 
แผนการเรียนที่ 3   ภาษาเกาหลี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
ก31251 ภาษาเกาหลี 1 3.0 6 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ก31252 ภาษาเกาหลี 2 3.0 6 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
   I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 16.5 36 

 
  



[ หน้า 21 ] 

 
แผนการเรียนที่ 4  ภาษาญี่ปุ่น  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
ญ31231 ภาษาญี่ปุ่น 1 3.0 6 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ญ31232ภาษาญี่ปุ่น 2 3.0 6 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
   I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 15 33 รวม 16.5 36 

 
  



[ หน้า 22 ] 

 
แผนการเรียนที่ 5  ภาษาจีน     

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
จ31241 ภาษาจีน 1 3.0 6 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 จ31242 ภาษาจีน 2 3.0 6 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
   I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 15 33 รวม 16.5 36 
 

  



[ หน้า 23 ] 

 
แผนการเรียนที่ 6 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1.0 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ส30241 การเงินการธนาคารและการคลัง 1.0 2 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
ง31221 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 1 1.5 3 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 ง31222  ผู้ประกอบการยุคใหม่ 2 1.5 3 
   I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 13.5 30 รวม 15 33 

  



[ หน้า 24 ] 

 
แผนการเรียนที่ 7 วิทยาการกีฬา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1.0 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ส30241 การเงินการธนาคารและการคลัง 1.0 2 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
พ31201 พัฒนาศักยภาพทางกีฬา 1          1.5 3 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 พ31202 พัฒนาศักยภาพทางกีฬา 2 1.5 3 
   I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 13.5 30 รวม 15 33 

  



[ หน้า 25 ] 

 
แผนการเรียนที่ 8 สุนทรียภาพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
   อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31247 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1.0 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ส30241 การเงินการธนาคารและการคลัง 1.0 2 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
ศ30237 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1 1.5 3 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 ศ30238 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2 1.5 3 
   I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 13.5 30 รวม 15 33 

 
  



[ หน้า 26 ] 

 
แผนการเรียนที่ 9  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (ICT)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/13 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2    

รายวิชาเพิ่มเติม 12 24 รายวิชาเพิ่มเติม 12 24 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 4 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 4 
ว31221 เคมี 1 1.5 3 ว31222 เคมี 2 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 4 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 1.0 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 1.0 2 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 
ว31285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 1 1.0 2 ว31286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว3 มิติระดับสูง 2 1.0 2 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 

ว31289 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1 0.5 1 ว31290 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 19.5 42 รวม 18.5 40 
 
 
 
  



[ หน้า 27 ] 

 
แผนการเรียนที่ 1  วิทย์ - คณิต   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 - 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 4 
ว32223 เคมี 3 1.5 3 ว32224 เคมี 4 1.5 3 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 4 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 4 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16 35 รวม 16 35 

 
  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
     



[ หน้า 28 ] 

 
แผนการเรียนที่ 2  คณิต - อังกฤษ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 – 5/6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 4 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 4 
ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพ่ิมเติม 0.5 1 ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1 1.5 3 ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2 1.5 3 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 

 
  
หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
  



[ หน้า 29 ] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนที่ 3  ภาษาฝรั่งเศส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 

ท30203 หมอภาษา 1.0 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2 
ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพ่ิมเติม 0.5 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 

ฝ32221 ภาษาฝรั่งเศส 3 3.0 6 ฝ32222 ภาษาฝรั่งเศส 4 3.0 6 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 15 33 

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
  



[ หน้า 30 ] 

 
 

แผนการเรียนที่ 3   ภาษาเกาหลี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 
ท30203 หมอภาษา 1.0 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2 
ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพ่ิมเติม 0.5 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
ก32251 ภาษาเกาหลี 3 3.0 6 ก32252 ภาษาเกาหลี 4 3.0 6 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาดว้ยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 15 33 

  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
     



[ หน้า 31 ] 

 

 
 
 

  

แผนการเรียนที่ 4  ภาษาญี่ปุ่น   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 
ท30203 หมอภาษา 1.0 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2 
ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพ่ิมเติม 0.5 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
ญ32231 ภาษาญี่ปุ่น 3 3.0 6 ญ32232 ภาษาญี่ปุ่น 4 3.0 6 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 15 33 

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
     



[ หน้า 32 ] 

 
แผนการเรียนที่ 5 ภาษาจีน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 
ท30203 หมอภาษา 1.0 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2 
ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพ่ิมเติม 0.5 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
จ32241 ภาษาจีน 3 3.0 6 จ32242 ภาษาจีน 4 3.0 6 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 15 33 

 
  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
  



[ หน้า 33 ] 

 

 
 
  

แผนการเรียนที่ 6  ผู้ประกอบการยุคใหม่   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 - 11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 
ท30203 หมอภาษา 1.0 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2 
ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพ่ิมเติม 0.5 1 
ส30223 ทักษะชีวิตและสังคม 1.0 2 ส30283 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 2 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ง32221 เครื่องดื่มและบาร์ 1 1.0 2 ง32222 เครื่องดื่มและบาร์ 2 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 13 29 รวม 13 29 

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
     



[ หน้า 34 ] 

 
 

 
 
  

แผนการเรียนที่ 6 สุนทรียภาพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 - 11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 
ท30203 หมอภาษา 1.0 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2 
ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพ่ิมเติม 0.5 1 
ส30223 ทักษะชีวิตและสังคม 1.0 2 ส30283 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 2 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ศ30233 ทักษะดนตรีไทย 1 1.0 2 ศ30234 ทักษะดนตรีไทย 2 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 13 29 รวม 13 29 

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
  



[ หน้า 35 ] 

 
แผนการเรียนที่ 7  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (ICT)   

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 
รายวิชาเพิ่มเติม 10 20 รายวิชาเพิ่มเติม 10 20 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 4 
ว32223 เคมี 3 1.5 3 ว32224 เคมี 4 1.5 3 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 4 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 4 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ว32285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 3 1.0 2 ว32286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 4 1.0 2 
ว32287 การออกแบบกราฟิกคอมพิเตอร์ 1 0.5 1 ว32288 การถ่ายภาพและตัดต่อภาพดิจิตัล 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 17.5 38 รวม 17.5 38 

 
 
  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา) 
  



[ หน้า 36 ] 

 
แผนการเรียนที่ 1  วิทย์ - คณิต   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 - 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 
ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2    

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0 4 ว33206 ฟิสิกส์ 6 2.0 4 
ว33225 เคมี 5 1.5 3 ว33226 เคมี 6 1.5 3 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 3 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15.5 34 รวม 14.5 32 

 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา) 



[ หน้า 37 ] 

 
แผนการเรียนที่ 2  คณิต - อังกฤษ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 – 6/6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2    

รายวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 รายวิชาเพิ่มเติม 6 12 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 
ว33250 โลกและอวกาศเพ่ิมเติม 0.5 1 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 2 
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1.0 2 
ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1.0 2 ศ30230 การละคร 1.0 2 
ศ30229 นาฏศิลป์ 1.0 2    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 14 31 รวม 12.5 28 

 
 
 
  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา) 



[ หน้า 38 ] 

 
แผนการเรียนที่  3  ภาษาฝรั่งเศส    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 
ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
   อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1.0 2 ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 2 
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพ่ิมเติม 0.5 1 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 2 
ฝ33221 ภาษาฝรั่งเศส 5 3.0 6 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
ศ30229 นาฏศิลป์ 1.0 2 ฝ33222 ภาษาฝรั่งเศส 6 3.0 6 
ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1.0 2 ศ30230 การละคร 1.0 2 
   ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 14.5 32 รวม 16 35 

 
 
 
 

  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา) 



[ หน้า 39 ] 

 
แผนการเรียนที่ 4  ภาษาญี่ปุ่น   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 
ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
   อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1.0 2 ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 2 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพ่ิมเติม 0.5 1 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 2 

ญ33231 ภาษาญี่ปุ่น 5 3.0 6 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
ศ30229 นาฏศิลป์ 1.0 2 ญ33232 ภาษาญี่ปุ่น 6 3.0 6 
ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1.0 2 ศ30230 การละคร 1.0 2 
   ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 14.5 32 รวม 16 35 

 
 

 
 

  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา) 



[ หน้า 40 ] 

 
แผนการเรียนที่ 5 ภาษาจีน    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 
ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
   อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1.0 2 ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 2 
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพ่ิมเติม 0.5 1 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 2 
จ33241 ภาษาจีน 5 3.0 6 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
ศ30229 นาฏศิลป์ 1.0 2 จ33242 ภาษาจีน 6 3.0 6 
ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1.0 2 ศ30230 การละคร 1.0 2 
   ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 14.5 32 รวม 16 35 

  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา) 



[ หน้า 41 ] 

 
 

แผนการเรียนที่ 6  ศิลป์ – ไทย - สังคม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 
ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
   อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 6 12 รายวิชาเพิ่มเติม 6 12 
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1.0 2 ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 2 
ส30261 ท้องถิ่นของเรา 1.0 2 ส30263 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 2 
ศ30229 นาฏศิลป์ 1.0 2 ศ30230 การละคร 1.0 2 
ศ30223 การวาดภาพลายเส้น 1 1.0 2 ศ30224 การวาดภาพลายเส้น 2 1.0 2 
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 2 
ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1.0 2 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 12.5 28 รวม 13.5 30 

 
 
 

  

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา) 



[ หน้า 42 ] 

 

 
 

  

แผนการเรียนที่ 7  วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร–์ คอมพิวเตอร์  (ICT)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 
ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2    

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 19 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 19 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0 4 ว33206 ฟิสิกส์ 6 2.0 4 
ว33225 เคมี 5 1.5 3 ว33226 เคมี 6 1.5 3 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 3 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 
ว33283 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 5 1.0 2 ว33284 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 6 1.0 2 
ว30281 การออกแบบกราฟิกคอมพิเตอร์ 2 0.5 1 ว33282 โครงงานการพัฒนาสื่อประสม 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 17 37 รวม 16 35 

หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5  (สุขศึกษา) 
    2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา) 



[ หน้า 43 ] 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น : ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม. 1 ม. 2 ม.3 

ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย 
 กิจกรรมแนะแนว 40 - 40 - 40 - 
 กิจกรรมนักเรียน       
    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 35 - 35 - 35 - 
    ชุมนุม 30 - 30 - 30 - 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 15 - 15 - 15 - 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 - 120 - 120 - 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม.4 ม.5 ม.6 

ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย 
 กิจกรรมแนะแนว 40 - 40 - 40 - 
 กิจกรรมนักเรียน       
    ชุมนุม     40 - 40 - 40 - 

    กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม (ประชุมระดับ) 20  20  20  

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 - 20 - 20 - 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 - 120 - 120 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 44 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



[ หน้า 45 ] 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 46 ] 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาผู้เรียน  รู้รักอ่านเขียน  มีคุณธรรม เลิศล้ าภาษาไทย  ก้าวไกลสู่สากล 

 
 

พันธกิจ 
1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการภาษาไทยตรงตามมาตรฐานรายวิชา 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดี 

              งามบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3. จัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการเขียน รักการเรียนรู้ภาษาไทยตลอดชีวิต มีความรู้สากล 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 47 ] 

 
รายวิชาที่เปิดสอน 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาพื้นฐาน   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 
1 ท21101 ภาษาไทย 1  1.5 3 

2 ท21102 ภาษาไทย 2  1.5 3 

ม.2 
1 ท22101 ภาษาไทย 3  1.5 3 

2 ท22102 ภาษาไทย 4  1.5 3 

ม.3 
1 ท23101 ภาษาไทย 5  1.5 3 

2 ท23102 ภาษาไทย 6  1.5 3 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
1 ท20201 การใช้ห้องสมุด 1 0.5 1 

2 ท20202 การใช้ห้องสมุด 2 0.5 1 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาพื้นฐาน   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 

2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 

ม.5 
1 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 

2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 

ม.6 
1 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 

2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 

 
 
 



[ หน้า 48 ] 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4-6 

1    ท30201  ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 

2    ท30202  ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2 

1 ท30203  หมอภาษา 1.0 2 

2 ท30204  วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2 

1 ท30205  ภาษาไทยเพ่ือการแสดง 1.0 2 

2 ท30206  การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ หน้า 49 ] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 50 ] 

 
 ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท21101   ภาษาไทย 1                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน   60 ชั่วโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและฝึกทักษะ หลักการใช้ภาษาการอ่าน  การฟัง  การดู การพูด การเขียน และวรรณคดีวรรณกรรม
เกี่ยวกับเสียงในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของค า  แต่งบทร้อยกรอง การอ่านออกเสียง อ่านบทร้อยแก้วประเภทบท
บรรยาย  บทร้อยกรองประเภท กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28  อ่านจับใจความ
จากเรื่องเล่าจากประสบการณ์  บทสนทนา นิทานชาดก  วรรณคดี ในบทเรียน  อ่านเอกสารทางวิชาการที่มีค า 
ประโยคและข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  
อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  มารยาทในการอ่าน พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จาก
เรื่องที่ฟังและดู  มารยาทในการฟัง  การดู และการพูด การเขียนย่อความจากค าสอน โอวาทค าปราศรัย  สุนทร
พจน์ บทสนทนา เรื่องเล่าประสบการณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาดสื่อบทความ ข่าวและเหตุการณ์
ประจ าวัน เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายขอความช่วยเหลือ จดหมายแนะน า สรุป  วิเคราะห์  คุณค่าและข้อคิด
จากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อย
กรองตามท่ีสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนสื่อสารสร้างสรรค์ความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและมีนิสัยรักการอ่านการเขียน มีมารยาท ในการอ่าน การฟังการดู 
ตัวช้ีวัด 

ท1.1  ม1/1,  ม1 /2,  ม1/3,  ม1/4,   ม1/7,  ม1/8,  ม1/9 
ท2.1  ม1/1,  ม1/2,   ม 1/3,  ม1/5,   ม1/7,  ม1/8,  ม1/9 
ท3.1  ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/6 

          ท4.1  ม1/1,  ม1/2,  ม1/3   
          ท5.1  ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/4,  ม1/5 
รวม  26  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



[ หน้า 51 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท21102    ภาษาไทย 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน   60 ชั่วโมง    จ านวน   1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและฝึกทักษะ  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  และวรรณคดี
วรรณกรรมเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรอง  การอ่านออกเสียง อ่านบทร้อยแก้วประเภทบทบรรยาย บทร้อยกรอง
ประเภท กลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28  อ่านจับใจความจากเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์  บทสนทนา  นิทานชาดก  วรรณคดีในบทเรียน อ่านเอกสารทางวิชาการท่ีมีค า  ประโยคและข้อความ
ที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  อ่านและปฏิบั ติตาม
เอกสารคู่มือ มารยาทในการอ่าน พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู 
มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  การเขียนย่อความจากค าสอน  โอวาทค าปราศรัย  สุนทรพจน์  บทสนทนา  
เรื่องเล่าประสบการณ์  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาดสื่อบทความ ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  เขียน
จดหมายส่วนตัวจดหมายขอความช่วยเหลือ  จดหมายแนะน า สรุป วิเคราะห์ คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองตามท่ีสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนสื่อสารสร้างสรรค์ความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ
แสดงความคิดเห็นและ วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและมีนิสัยรักการอ่านการเขียน มีมารยาทในการอ่าน  การฟังการดู 
ตัวช้ีวัด 

ท1.1 ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม1/8,  ม1/9 
ท2.1 ม1/1,  ม1/2,   ม1/6,  ม1/8,  ม1/9 
ท3.1 ม1/1,   ม1/3,  ม1/4,  ม1/5,  ม1/6 
ท4.1 ม1/4,  ม1/5,  ม1/6   
ท5.1 ม1/1,  ม1/2,  ม/3,  ม1/4,  ม1/5 

รวม  26  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 



[ หน้า 52 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท22101   ภาษาไทย 3                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน   60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษา
เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านในใจความ การอ่านตามความสนใจ การอ่านจับใจความส าคัญของเรื่อง การ
พิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง การพิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้เขียนว่ามีท านองหรือ
แนวคิดไปในทิศทางใด หรือชักชวนให้เชื่อถือในเรื่องใด ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล พูด
วิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับค าภาษาต่างประเทศที่ปะปนใน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยวิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบท
อาขยานที่ก าหนดในบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าช้า นิราศเมืองแกลง และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต กระบวนการ
เขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่านการเขียน มีมารยาทในการอ่าน 
การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
ตัวช้ีวัด    
 ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
 ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวม   32  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 53 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท22102    ภาษาไทย 4                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 2                           เวลาเรียน   60 ช่ัวโมง   จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
 การฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดย
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านในใจความ การอ่านตามความสนใจ การอ่านจับใจความส าคัญของเรื่อง 
การพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง การพิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้เขียนว่ามีท านองหรือ
แนวคิดไปในทิศทางใด หรือชักชวนให้เชื่อถือในเรื่องใด การฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับค าภาษาต่างประเทศที่
ปะปนในวรรณคดีและวรรณกรรมไทยวิเคราะห์วิถีไทย การประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม การท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดให้ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงกลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า  
การศึกษาที่มาของค าราชาศัพท์ การใช้ค าราชาศัพท์ส าหรับบุคคลต่างๆ นิราศเมืองแกลง และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 
 มีความสามารถในการใช้กระบวนการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต กระบวนการเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และ
พูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่า
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ในด้านมีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการท างาน ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด    
 ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
 ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวม  32  ตัวชี้วัด 

 
 



[ หน้า 54 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา 23101  ภาษาไทย 5                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน   60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย การระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน เขียนผังความคิด 
บันทึก ย่อความและรายงานคัดลายมือ  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงาน 
 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  ล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย  แสดงความ
คิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ  จ าแนก
และใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  อธิบายความหมายค าศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  และแต่งบทร้อยกรองสรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น วิเคราะห์วิถี
ไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดบอกคุณค่าของบทอาขยานและบทร้อย
กรอง 

มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีคุณลักษณะด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้
และด้านศีลธรรม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง  

 
ตัวช้ีวัด 

ท1.1 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.310 
ท2.1  ม.3/1,ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/10  
ท3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/6 
ท4.1 ม.3/1, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ท5.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

รวม 29 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 



[ หน้า 55 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท23102     ภาษาไทย 6                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนที่ 2                              เวลาเรียน   60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง การระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและ

ความหมายโดยนัย การระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน การเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบ การประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การ
ล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมิน
คุณค่า และแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย  

เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนอธิบาย ชี้แจง วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นและโต้แย้ง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน มีคุณลักษณะด้านการท างานและ ด้านการเรียนรู้ 
แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟั ง และดู  พูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีคุณลักษณะด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้
และด้านศีลธรรม วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา  อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ  แต่งบทร้อยกรอง มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น 
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง บอก
คุณค่าของบทอาขยานและบทร้อยกรอง มีคุณลักษณะด้านการท างาน  ด้านการเรียนรู้  และด้านศีลธรรม มีมารยาท
ในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดมีคุณลักษณะด้านการท างานและด้านการเรียนรู้ 
 
ตัวช้ีวัด 

ท1.1  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 
ท2.1  ม.3/, ม.3/2, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/9 
ท3.1  ม.3/2, ม.3/3, ม.3/5 
ท4.1  ม.3/2, ม.3/3, ม.3/5, ม.3/6 
ท5.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

รวม  26 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



[ หน้า 56 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท31101  ภาษาไทย 1                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาทักษะ การฟัง การดู และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภท นวนิยาย ความเรียง การอ่านออกเสียง
ร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน อย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือตีความ แปลความ ขยายความ และตอบค าถาม
จากเรื่องที่อ่าน ที่ฟัง ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการ  เขียนกรอบแนวคิด  พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมี
วิจารณญาณจากการฟัง การดู การอ่าน อธิบายธรรมชาติ  ของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ฝึกแต่ง
ค าประพันธ์ประเภทโคลง  ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะห์ข้อคิด ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  มีมารยาทในการ
อ่าน  การเขียน การฟัง การพูด และมีนิสัยรักการอ่านรักการเขียน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู้และความเข้าใจ  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถ ในการสื่อสาร ในการคิดในการแก้ปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต และในการใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  

  
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม 4–6/1, ม 4–6/2, ม 4–6/6, ม 4–6/7, ม 4–6/9 
ท 2.1  ม 4- 6/3   
ท 3.1  ม 4- 6/1  
ท 4.1  ม 4 – 6/1, ม 4- 6/4                   
ท 5.1  ม 4 – 6/1, ม 4 – 6/4, ม 4 – 6/6     

รวม  12 ตัวช้ีวัด 
 
     
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 57 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท31102   ภาษาไทย 2                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2                              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย ความเรียงการอ่าน
ออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือตีความ  แปลความ  ขยายความ  และตอบค าถามจาก
เรื่องที่อ่าน ที่ฟังที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพเขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลายพูดสรุปแนวคิด
และพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการฟังการดู  การอ่าน  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
และภาษาถ่ิน  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษา  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษากระบวนการเรียนความรู้และ
ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการสื่อสารในการคิด ในการแก้ปัญญา ในการใช้
ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1   ม 4 – 6/1, ม 4 – 6/2, ม 4 – 6/6                                
ท 2.1 ม 4 – 6/1, ม 4 – 6/2, ม 4 – 6/8                 
ท 3.1   ม 4 – 6/1, ม 4 – 6/4, ม 4 – 6/6                 
ท 4.1   ม 4 – 6/4, ม 4 – 6/5, ม 4 – 6/6                 
ท 5.1   ม 4 – 6/1, ม 4 – 6/4, ม 4 – 6/5, ม 4 – 6/6     

รวม  16  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



[ หน้า 58 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท32101    ภาษาไทย 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ 

วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบค าถามจากการอ่านงาน
เขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนแนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อความและรายงาน
สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่างๆ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง พูดต่อที่ประชุมชนในโอกาสต่างๆ มีมารยาทในการฟัง ดู และ พูด 
เข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยาน
และน าไปใช้อ้างอิง 
 มีความสามารถในการตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ านและเสนอ
ความคิดเห็นใหม่อย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ความคิดไปใช้
ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน 
พัฒนาความรู้ทางอาชีพ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบมีมารยาทและมีนิสัย
รักการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
อ้างอิง ประเมินงานเขียนผู้อ่ืน แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน มีทักษะการพูดและ
เสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาลักษณะของ
ภาษาไทย การแต่งค าประพันธ์ประเภทร่ายและโคลงสุภาพ การใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย น าข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าอาขยานได้ 
 เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้  ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการท างาน ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม  16  ตัวช้ีวัด         
 



[ หน้า 59 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท32102    ภาษาไทย 4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5     ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน  40 ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาด าเนิน
ชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบค าถามจาก
การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนด ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียน
ของผู้อ่ืนแล้วน ามาพัฒนางานเขียนตนเองมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูมีมารยาทในการฟัง ดู และ พูด 
ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานและน าไปใช้
อ้างอิง 
 มีความสามารถในการอ่านจับใจความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ
ประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ความคิด ไปใช้ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ความคิดจาก
การอ่านมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน พัฒนาความรู้ทางอาชีพ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตอย่างรอบคอบมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้อง ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง ประเมินงานเขียนผู้อ่ืน แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มี
มารยาทในการเขียน มีการประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีการใช้
ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย น าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอก
คุณค่าอาขยานได้ 
 เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้  ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้า น 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการท างาน ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม   10  ตัวชี้วัด  
 

 
 



[ หน้า 60 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท33101    ภาษาไทย 5                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ ตีความ แปลความ  ขยายความเรื่องที่
อ่าน วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เขียนเรียงความ มารยาทในการเขียนการวิเคร าะห์
แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การประเมินเรื่องที่ฟังและดู การมีวิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องที่ฟังและดู การพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว มารยาทในการฟัง ดู และพูด การแต่งบทร้อยกรอง 
หลักการสร้างค าในภาษาไทย การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ศึกษาข้อคิดวรรณคดีและวรรณกรรม และการเรียนรู้บทอาขยาน 
 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน 
มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยมีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน มี
มารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ส ามารถ
ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง
และดู สามารถเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด อธิบายและ
วิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะห์
ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม มีมารยาท มีเหตุผล และมีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม  19  ตัวชี้วัด 
 
 
 



[ หน้า 61 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท33102   ภาษาไทย 6                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่
อ่าน การมีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มารยาทในการเขียน การวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา
และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและ
ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและบุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง 
ศึกษาหลักการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม ศึกษาลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโ ยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต การเรียนรู้บทอาขยาน 
 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง มีมารยาทในการอ่าน เขียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยมีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน มีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและ
ลักษณะของภาษา ใช้ภาษาเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและบุคคล หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต บอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม มีมารยาท มีเหตุผล และมีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม  15  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 

 



[ หน้า 62 ] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 63 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท20201 การใช้ห้องสมุด 1                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรื่อง การใช้ห้องสมุด โดยการหาความรู้จากหนังสือและสื่ออ่ืนๆ ที่ทางห้องสมุดมีชีวิตจัดเตรียมไว้ 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน รู้จักทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการดูแลรักษาหนังสือ   
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ และสามารถจัดเก็บ และเรียงบนชั้นวางได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีผ่านฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ และสร้างมีจิตส านึกที่ดี มีมารยาท และคุณธรรมในการใช้ห้องสมุด 
          เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ  ประสบการณ์ เกี่ยวกับการการด าเนินงานบริการ งานกิจกรรม   และ
งานเทคนิคห้องสมุด   มีความรับผิดชอบ  จนสามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้         
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้เรื่องใช้ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีสร้างสรรค์    
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและสามารถอธิบายทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี การใช้สัญลักษณ์อ่ืนแทน

หมวดหมู่ หนังสือ และเรียงหนังสือขึ้นชั้น 
4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการระวังรักษาหนังสือได้อย่างถูกต้อง 
6.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมารยาทในการใช้หนังสือในห้องสมุด และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง

ถูกต้อง              
7. นักเรียนมีเจตคติและมีนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาตนเอง   

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 64 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท20202  การใช้ห้องสมุด 2                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                           เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการอ้างอิง  การใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  และการ
จัดท ารายงาน  ส ารวจแหล่งสารสนเทศในท้องถิ่น  ค้นหาข้อมูลและน าเสนอส่วนต่างๆ ของหนังสือ   สืบค้นข้อมูล
จากหนังสืออ้างอิง  ฐานข้อมูลห้องสมุด และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   และใช้ข้อมูลจัดท ารายงานอย่างเป็นกระบวน
การ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  สามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาตนเองและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสารสนเทศ  เพื่อน าปสู่การน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียน
รายงาน การใช้เทคโนโลยีน าเสนอข้อมูล ฯลฯ พัฒนาตนเองและใช้เป็นพ้ืนฐานในสร้างนวัตกรรมทางการอ่าน 
น าไปสู่การเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดี  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกับแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และด ารงชีวิต 
2. นักเรียนสามารถระบุความแตกต่างของข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และองค์ความรู้ 
3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญาได้ 
4. นักเรียนมีทักษะสืบค้นข้อมูล  ส ารวจและน าเสนอแหล่งสารสนเทศจากการค้นคว้าได้   
5. นักเรียนสามารถบอกประเภท  บทบาทและหน้าที่ของแหล่งบริการสารสนเทศ 
6. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภท  ลักษณะ และวิธีใช้หนังสืออ้างอิง รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจาก

หนังสืออ้างอิงได้ 
6. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้ 
7. นักเรียนมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการใช้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 65 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท30201   ประวัติวรรณคดี 1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย  และกรุงศรีอยุธยา ทั้งด้านเหตุการณ์ทางการเมือง  สังคมที่ส่งเสริมการ

พัฒนาวรรณคด ีวรรณคดีและกวีส าคัญ คุณค่าของวรรณคดีทางด้านสังคม วัฒนธรรม การช าระหนังสือวรรณคดี   
เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย เข้าใจค่านิยมและลักษณะ

ชีวิตของคนในสมัยนั้น และเห็นคุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   
โดยการพูดอภิปราย อธิบาย เขียนรายงานการค้นคว้า  จัดท าโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ และหลักการ

วิจารณ์วรรณคดี  
 

ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีในสมัยสุโขทัย,อยุธยาตอนต้น  

,อยุธยาตอนกลาง และอยุธยาตอนปลาย 
3. วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีสมัยสุโขทัย,อยุธยาตอนต้น,อยุธยาตอนกลาง และอยุธยาตอน 

ปลายและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
4. จัดท าโครงงานประวัติวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 66 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท30202  ประวัติวรรณคดี 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2                             เวลาเรียน   40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 
การศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6  ทั้งด้านเหตุการณ์ทาง

การเมือง  สังคมท่ีส่งเสริมการพัฒนาวรรณคดี วรรณคดีและกวีส าคัญ  คุณค่าของวรรณคดีทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของ
คนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม   

โดยการพูดอภิปราย  อธิบาย เขียนรายงานการค้นคว้า  จัดท าโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ และหลักการ
วิจารณ์วรรณคดี  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีในสมัยธนบุรี จนถึงสมัยปัจจุบัน   
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีสมัยธนบุรี จนถึงสมัยปัจจุบัน  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
4. จัดท าโครงงานประวัติวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 67 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ท30203    หมอภาษา                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที 1                               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ฝึกฟัง ดู พูด อ่าน เขียน  และคิดอย่างสัมพันธ์ในการวิเคราะห์  วินิจฉัย  และรวบรวมปัญหาการใช้

ภาษาไทยของตนเอง  ครอบครัว ท้องถิ่น  และคนในสังคม  ศึกษาหลักเกณฑ์ในการออกเสียงค าในภาษาไทย  การ
ผันเสียงวรรณยุกต์  การอ่านค าที่มีอักษรควบ  อักษรน า  การอ่านค ายาก  การอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
เสียงและการเกิดเสียง  อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง  วิธีการออกเสียงค าในภาษาไทย     การเขียนตัว
อักษรไทยแบบต่าง ๆ  การเขียนตัวเลขไทยและเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ  หลักเกณฑ์การคัดลายมือ  ปัญหาและ
การพัฒนาทักษะการคิดลายมือ  การเขียนสะกดค า  การใช้พจนานุกรม  ฝึกปฏิบัติการ  ด าเนินงานและบริหาร
จัดการ  “ร้านหมอภาษา”  เทคนิคการให้ค าปรึกษา  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
การสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการขยายผลการด าเนินงานแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง  การวางแผนท า
โครงงาน  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้น าในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องอุทิศตนเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของคนในสังคม  มีความตระหนักมุ่งมั่นและศรัทธาที่จะอนุรักษ์
ภาษาไทยไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและอ่านภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน 
2. เห็นคุณค่าและอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถพูดและอ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง  
3. เป็นผู้น าในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการรณรงค์แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
4. ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 68 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ท30204    วรรณกรรมปัจจุบัน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที 2                            เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
อ่านงานประพันธ์ประเภทชีวประวัติ บทความ บทละครพูด เรื่องสั้น นวนิยาย บทร้อยกรองขนาดสั้น  

พิจารณาการใช้ค า ข้อความ ส านวนโวหาร ประเด็นส าคัญของเรื่อง แยกเนื้อหาที่แสดงอารมณ์ แสดงข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจสารของผู้แต่ง เกิดจินตนาการ เข้าใจถึงความไพเราะ และความงามของวรรณกรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีในสมัยธนบุรี จนถึงสมัยปัจจุบัน   
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีสมัยธนบุรีจนถึงสมัยปัจจุบัน  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
4. จัดท าโครงงานประวัติวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 69 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ท30205     ภาษาไทยเพื่อการแสดง                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที 1                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ฝึกการเล่านิทาน การเล่าเรื่องที่มีข้อข า การเล่าเรื่องขบขัน การเล่าเรื่องตื่นเต้น  ฝึกการพูดบรรยาย หรือ

แนะน าการแสดง ฝึกการท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก โดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม ฝึกการละเล่นและ
การแสดงละคร ฝึกแต่งบทเพ่ือใช้เล่นและแสดงละคร   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาในกิจกรรมการแสดง สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสร้างความ
บันเทิงได ้

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เล่านิทาน เรื่องข าขัน  เรื่องตื่นเต้นได้ทั้งการพูดและการเขียน 
2. พูดบรรยาย หรือแนะน าการแสดง ท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก โดยใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง และ 

ท่าทางที่เหมาะสม 
3. เขียนบทและแสดงการละเล่นและการแสดงละคร   
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาในกิจกรรมการแสดง   
5. ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ท30206    การพูดต่อหน้าประชุมชน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที 2                               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ฝึกการพูดต่อหน้าประชุมชนทั้งที่เป็นการบรรยาย พรรณนา ชักชวน ชี้แจง อภิปราย ด าเนินการอภิปราย 

สัมภาษณ์ โต้วาที ท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก โดยเน้นการใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และท่าทางที่เหมาะสม เลือกใช้ถ้อยค า
สร้างความรู้สึกที่ดี  มีเนื้อหาสาระและน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจหรือคล้อยตาม  และมีมารยาทการ
พูด เพ่ือให้สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระและน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจ หรือคล้อยตาม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดต่อหน้าประชุมชนทั้งท่ีเป็นการบรรยาย  พรรณนา  ชักชวน  ชี้แจง และอภิปราย 
2. ด าเนินการอภิปราย  สัมภาษณ์  โต้วาท ี
3. ท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก 
4. พูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระและน่าสนใจ  ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ  พอใจ หรือคล้อยตาม 
5. มีมารยาทในการพูด 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร ์
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วิสัยทัศน ์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
2.  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ 
3.  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4.  สร้างเสริมศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาพื้นฐาน   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

ม.1 

1 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1  (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

2 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2  (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

ม.2 
1 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3  (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

2 
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 
ค22102 คณิตศาสตร์4   (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

ม.3 
1 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5   1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5  (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

2 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6  (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

ม.1 

1 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 2 
ค21203 คณิตศาสตร์สากล 1 1.0 2 

2 
ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 2 
ค21204 คณิตศาสตร์สากล 2 1.0 2 

ม.2 
1 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 
ค22203 คณิตศาสตร์สากล 3 1.0 2 

2 
ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 2 
ค21204 คณิตศาสตร์สากล 4 1.0 2 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.3 
1 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 2 
ค23203 คณิตศาสตร์สากล 5 1.0 2 

2 
ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 2 
ค23204 คณิตศาสตร์สากล 6 1.0 2 

 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 

ม.5 
1 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 

ม.6 
1 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 4 
2 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2 4 

ม.5 
1 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2 4 
2 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2 4 

ม.6 
1 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2 4 
2 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2 4 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21101    คณิตศาสตร์ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                       เวลาเรียน  60   ชั่วโมง    จ านวน 1.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษา  จ านวนตรรกยะ จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน  จ านวนตรรกยะและ
สมบัติของจ านวนตรรกยะ  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม  
จ านวนตรรกยะ  และเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  การสร้างทางเรขาคณิต  การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก ์
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด     
 ค 1.1   ม.1/1, ม.1/2 
ค 2.2   ม.1/1, ม.1/2 
รวม   4   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21101    คณิตศาสตร์ 1 (ภาคภาษาอังกฤษ)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 – 2   ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต  
 

To study rational number integer properties of the decimal integer and fractional rational 
number and properties of rational number. Exponentiation with integer exponents positive. 
Knowledge about the integers. Rational number and powers to use in solving the problem of 
creating geometry to create basic geometric. To create a two-dimensional geometry using geometry 
to create basis. Knowledge about creating a geometric basis to use in real life, a geometric shape 
in two-dimensional and three-dimensional geometric shape of three dimensions. Images from the 
front view, side Three-dimensional geometric shape on the top of the cube. 
By using a mathematical process calculator To solve the problem of reasoning and  
mathematical expressions can be used to learn things and use creatively in everyday life.  
To see the values and attitudes that are good for mathematics. To work orderly. To be responsible, 
sensible, self-confidence and improve communication ability, thinking. To solve problems. Using 
of life skills and using of technology in communication. 
  
Indicators   
 M 1.1   M.1/1, M.1/2 

M 2.2   M.1/1, M.1/2     
Total  4  indicators. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21102  คณิตศาสตร์ 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน  60   ชั่วโมง  จ านวน 1.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษา  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การ
น าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของ
จ านวนหลายๆจ านวน  สัดส่วน  การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา  กราฟ
และความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การน าความรู้เกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น การแปล
ความหมายข้อมูล การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง   
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด   

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

รวม   5    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21102  คณิตศาสตร์ 2 (ภาคภาษาอังกฤษ)                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 – 2    ภาคเรียนที่ 2                     เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต  
 

To study single-variable linear equations . Single-variable linear equations Solving linear 
equations in a single variable. Bringing knowledge to solve single-variable linear equations used in 
real life, ratio, proportion and percent, the ratio of the number of multiple number of. The 
proportion of Knowledge about the ratio, proportion and percent, used to solve the linear 
relationship graph and the graph of a linear relationship. Linear equations in two variables, to 
learn about linear equations in two variables and graphing of a linear relationship to the real world 
statistics a statistical question. Data collection data presentation using a bar chart. The chart 
picture. Line graphs, pie charts Interpreting the information bringing statistics to use in real life. 
By using a mathematical process calculator To solve the problem of reasoning and mathematical 
expressions can be used to learn things and use creatively in everyday life.  
To see the values and attitudes that are good for mathematics. To work orderly. To be responsible, 
sensible, self-confidence and improve communication ability, thinking. To solve problems. Using 
of life skills and using of technology in communication. 
 
Indicators 

M 1.1   M.1/3 
M 1.3   M.1/1, M.1/2, M.1/3   
M 3.1   M.1/1 

Total  5  indicators. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22101  คณิตศาสตร์ 3                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  60   ชั่วโมง    จ านวน 1.5  หน่วยกิต  

 
ศึกษา เลขยกก าลัง  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การคูณและการหารเลขยกก าลัง  เมื่อเลข

ชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในชีวิตจริง การเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ า  การเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน  จ านวนจริง  สมบัติของจ านวนจริง  รากที่สองและ
รากที่สามของจ านวนจริง  การหารากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริงโดยการแยกตัวประกอบ  การประมาณ
ค่า  เปิดตาราง  และการใช้ เครื่องค านวณ  และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง  พหุนาม                    
การบวกและการลบเอกนาม  การบวกและการลบพหุนาม  การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม  การคูณระหว่าง
เอกนามกับพหุนาม  การคูณระหว่าง 
พหุนามกับพหุนาม  การหารเอกนามด้วยเอกนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การแปลง
ทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน และการน าความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิต
จริง  ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการของส่วนของ
เส้นตรง  ความเท่ากันทุกประการของมุม  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  ความเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสมพันธ์แบบต่าง ๆ  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน  รูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน 
และการน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา เส้นขนาน  เส้นขนานและมุมภายใน  เส้น
ขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม  การให้เหตุผลและ
แก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม       
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ กระบวนการในการ
คิดค านวณ  การแก้ปัญหา   การให้เหตุผล  และเชื่อมโยงเนื้อหาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1   ม.2/1, ม.2/2   
ค 1.2   ม.2/1   
ค 2.2   ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  

รวม   6  ตัวช้ีวัด   
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22101  คณิตศาสตร์ 3 (ภาคภาษาอังกฤษ)       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 – 2   ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต  

 
To study   the exponent numbers with integer exponents. Multiplication and division in 

exponential notation.  When the exponent is an integer Science notation and applying knowledge 
about exponents to use in real life. Writing fractions in repeated decimal form Repeating writing in 
fractions. Real numbers, properties of real numbers Square root and square root of real numbers. 
Finding the square root and the third root of the real number by factorization, estimation, opening 
table and using the calculator And applying knowledge about real numbers in real life Unity, 
addition and subtraction, nouns, polynomials, addition and subtraction of polynomials and a 
monomial. Multiplication between polynomials and a monomial. Multiplication between  
polynomials and polynomials. Multiplication between a monomial and a monomial. Division of a 
monomial by a monomial, division of polynomials by a monomial that have a polynomial division. 
Transformations , geometric transformation, translation, reflection and rotation to use real life.  
Congruence, congruent triangles. In relation to the angle-side-angle, side-side-side use properties 
of congruence of triangles and those parallels for reasoning and problem-solving. Parallel lines 
and angle. Parallel lines and alternate angle, Parallel lines exterior angle and interior angle, Parallel 
lines and triangles. Reasoning and problem solving using the properties of all parallel and 
congruent triangles. 
By using a mathematical process in communication and interpretation, calculation, problem-solving 
, reasoning can be used to learn things and use creatively in everyday life. 
         To see the values and attitudes there are a good for mathematics. To be responsible 
sensible, sensible, self-confident and improve communication ability, thinking.  To solve problems. 
Using of life skills and using of technology in communication. 
 
Indicator 

M 1.1   M.2/1, M.2/2 
 M 1.2   M.2/1 
 M 2.2   M.2/2, M.2/3, M.2/4 
Total   6  indicators. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22102  คณิตศาสตร์ 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต  

 
ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การ

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสองสมบูรณ์  
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสอง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพีทา
โกรัส การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง พื้นที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ผิว
ของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหา
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการ
แก้ปัญหา สถิติ   การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น - ใบ  ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล  
การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  การสร้างทางเรขาคณิต   การน าความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือให้เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.2   ม.2/2 
ค 2.1   ม.2/1, ม.2/2  
ค 2.2   ม.2/1, ม.2/5   
ค 3.1  ม.2/1   

รวม   6   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22102  คณิตศาสตร์ 4 (ภาคภาษาอังกฤษ)                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 – 2   ภาคเรียนที่ 2                      เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต  

 
To study factorization of polynomials. Factorization of polynomials using distribution 

properties. Factorization of two degree polynomials. Factorization of a second degree polynomial 
that is a perfect quadratic. Factorization of two degree polynomials that are squared. Pythagoras’ 
theorem Converse of Pythagoras’ theorem. Applying knowledge about the Pythagoras’ theorem 
and Converse of Pythagoras’ theorem  to use real life.  Surface area and volume. Find the surface 
areas of  prisms and cylinders. Apply knowledge about the surface area of the prism and cylinders 
to solve problems. Find the volumes of the prism and cylinder. Apply the knowledge about volume 
of the prism and cylinder to solve problems.  Statistics  presentation  and data analysis. Dot plots, 
stem-and- leaf plots and histograms. Mean ,interpretation of results to use in real life. Geometric 
creation Applying knowledge about geometric creation in real life  Geometric creation Applying 
knowledge about geometric creation in real life. 
By using a mathematical process in communication and interpretation, calculation, problem-solving 
, reasoning can be used to learn things and use creatively in everyday life. 
         To see the values and attitudes there are a good for mathematics. To be responsible 
sensible, sensible, self-confident and improve communication ability, thinking.  To solve problems. 
Using of life skills and using of technology in communication. 
 
Indicator 

M 1.2   M.2/2 
 M 2.1   M.2/1, M.2/2 

M 2.2   M.2/1, M.2/5 
M 3.1   M.2/1 

Total  6  indicators. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23101  คณิตศาสตร์ 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  60   ชั่วโมง    จ านวน 1.5  หน่วยกิต  

 
ศึกษา พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว

ของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้
เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ใน
การแก้ปัญหา สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา ความ
คล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.2  ม. 3/1   
ค 1.3  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3 
ค 2.1  ม. 3/1, ม. 3/2  

 ค 2.2  ม. 3/1 
รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23101  คณิตศาสตร์ 5 (ภาคภาษาอังกฤษ)       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  60   ชั่วโมง    จ านวน 1.5  หน่วยกิต  
 
 Study Surface area and volume.  Finding the surface area of the cone and sphere pyramid, 
applying knowledge about the surface area of the cone and sphere pyramid to solve problems. 
Finding the volume of a pyramid, a cone and a sphere, applying knowledge about the volume of 
a pyramid, cone and sphere to solve problems.  Equation system, Linear equation system, Two 
variables solving a system of two variable linear equations.  Bringing knowledge about solving 
equation systems Linear, two variables used in solving the problem of quadratic equation in one 
variable quadratic equation for one variable. Quadratic equation for one variable. Bringing 
knowledge about solving power equations two single variables used to solve problems. 
Factorization of polynomials Factorization of polynomials greater than two degrees One variable 
linear inequality. One variable linear inequality Solving single variable linear inequality. Bringing 
knowledge about solving linear inequalities one variable to solve the problem. Similarity, similar 
triangles Applying knowledge of similarities to problem solving. 
 By using mathematical processes for calculation, problem solving, reasoning, and 
communication in mathematics and can be used to learn various things and use it creatively in 
daily life  
 In order to see the value and good attitude towards mathematics. Able to work 
systematically Responsibility, judgmental, self-confidence have the ability to communicate, think, 
solve problems and use life skills. And the use of technology in communication 
 
Indicator 

M 1.2   M. 3/1   
M 1.3   M. 3/1, M. 3/2, M. 3/3 
M 2.1   M. 3/1, M. 3/2  

 M 2.2   M. 3/1 
Total   7   indicators. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23102  คณิตศาสตร์ 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต  

 
ศึกษา ความน่าจะเป็น  ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์ การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง   สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้แผนภาพกล่อง  การแปลความหมายผลลัพธ์และการน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ การหาค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา  45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ป
ญหาและการน าไปใช้  ฟงก์ชันก าลังสอง   กราฟของฟงก์ชันก าลังสองและการน าความรู้เกี่ยวกับฟงก์ชันก าลังสอง
ไปใช้ในการแก้ปญหา   วงกลม วงกลม  คอร์ด  เส้นสัมผัสและทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.2   ม. 3/2   
ค 2.2   ม. 3/2,  ม. 3/3    
ค 3.1   ม. 3/1 
ค 3.2   ม. 3/1  

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23102  คณิตศาสตร์ 6 (ภาคภาษาอังกฤษ)                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน  60   ชั่วโมง     จ านวน 1.5  หน่วยกิต  
 
 Study Probability study for reasonable reasoning randomized trial events. Probability of an 
event applying knowledge of probabilities to real life. Statistics data statistics and data analysis 
using box diagrams Interpreting results and applying real-life statistics. Trigonometric ratio Finding 
the trigonometric ratio The use of trigonometric ratios of angles of 30 degrees, 45 degrees, and 60 
degrees in solving problems and applying them. Quadratic function Graphs of quadratic functions 
and applying knowledge of quadratic functions to solve problems.Circles, circles, chords, tangent 
lines, and circles theorems. 

By using mathematical processes for calculation, problem solving, reasoning, and 
communication in mathematics and can be used to learn various things and use it creatively in 
daily life 
In order to see the value and good attitude towards mathematics Able to work systematically 
Responsibility, judgmental, self-confidence Have the ability to communicate, think, solve problems 
and use life skills. And the use of technology in communication 
 
Indicator 

M 1.2   M. 3/2   
M 2.2   M. 3/2, M. 3/3    
M 3.1   M. 3/1 
M 3.2   M. 3/1  

Total 5 indicators. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค31101  คณิตศาสตร์ 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                       เวลาเรียน  40   ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ศึกษา เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)   
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1   ม. 4/1       
รวม  1  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค31102  คณิตศาสตร์ 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  40   ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

 
ศึกษา หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกัน

ทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ และ ความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ ์ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 3.2   ม.4/1 
ค 3.2   ม.4/2  

รวม   2   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค32101 คณิตศาสตร์ 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  40   ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

 
ศึกษา เลขยกก าลัง รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากว่าหนึ่ง  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้

ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด   

ค 1.1   ม.5/1 
ค 1.2   ม.5/1 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค32102  คณิตศาสตร์ 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  40   ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ศึกษา  ล าดับและอนุกรม ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด   

ค 1.2  ม.5/2 
ค 1.3  ม.5/1 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค33101 คณิตศาสตร์ 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน  40   ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต  
 

ศึกษา  สถิติ ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของค่าสถิติ โดยใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  
และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 

ตัวช้ีวัด     
 ค 3.1   ม.6/1 
รวม  1  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค33102 คณิตศาสตร์ 6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                           เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

 
ศึกษา  สถิติ ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย (พิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด     
 ค 3.1   ม.6/1 
รวม  1  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                       เวลาเรียน  40   ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา การประยุกต์ใช้เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การเขียนจ านวนให้ อยู่

ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และน าเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา การประยุกต์ทางเรขาคณิต การสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต และเครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
รูปเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติและสาม
มิติ หน้าตัดของรูป เรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก ์ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้  

1. บอกสมบัติของเลขยกก าลังได้  
2. คูณ หาร เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะได้  
3. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อยๆหรือมากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้  
4. ใช้บทนิยามและสมบัติต่าง ๆ ของเลขยกก าลังน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
5. ใช้พ้ืนฐานการสร้างทางเรขาคณิต สองมิติ และสามมิติ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
6. ประยุกต์ใช้รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 94 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค21203 คณิตศาสตร์สากล 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  40   ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา การประยุกต์ใช้เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การเขียนจ านวนให้ อยู่

ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และน าเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา การประยุกต์ทางเรขาคณิต การสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต และเครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
รูปเรขาคณิต การน าความรู้ เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติและสาม
มิติ หน้าตัดของรูป เรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก ์

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้ 
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าการใช้ ICT ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ จัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้  

1. บอกสมบัติของเลขยกก าลังได้  
2. คูณ หาร เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะได้  
3. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อยๆหรือมากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้  
4. ใช้บทนิยามและสมบัติต่าง ๆ ของเลขยกก าลังน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
5. ใช้พ้ืนฐานการสร้างทางเรขาคณิต สองมิติ และสามมิติ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
6. ประยุกต์ใช้รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้  

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 95 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน  40   ชั่วโมง     จ านวน 1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา การประยุกต์อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน สัดส่วนการน า

ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน ของผสม สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา การใช้อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ด้วยวิธีต่าง ๆ 
เช่น การน าเสนอในรูปแบบโครงงาน การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล เป็นต้น การแปล ความหมายข้อมูล 
การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ 
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต 
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน   
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. สร้างค าถามทางสถิติได้ 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
4. ประยกุต์ใช้การแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 96 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค21204 คณิตศาสตร์สากล 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน  40   ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา การประยุกต์อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน การน า

ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน ของผสม สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา การใช้อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
การน าเสนอในรูปแบบโครงงาน การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล เป็นต้น การแปล ความหมายข้อมูล การน า
สถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าการใช้ ICT ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ จัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ 
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. สร้างค าถามทางสถิติได้  
3. เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
4. ประยุกต์ใช้การแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 97 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  40   ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา สมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลัง

ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้เลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การค าควณเกี่ยวกับจ านวนที่อยู่ในรูป                  
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ รากที่สองของจ านวนจริง การหาค่ารากที่สองของจ านวนจริงในรูปติดเครื่องหมายกรณฑ์  
การใช้สมบัติการบวก ลบ คูณ  และหารจ านวนจริงในรูป a  เมื่อ  0a  พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร พหุนาม การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม การบวกและการลบเศษส่วน
ของพหุนาม  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ 
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต 
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจ านวนที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้บทนิยามและสมบัติต่าง ๆ 
ของเลขยกก าลังและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์ 
3. หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
4. หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 98 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค22203  คณิตศาสตร์สากล 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  ภาคเรียนที่ 1                     เวลาเรียน  40   ชั่วโมง       จ านวน 1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา สมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลัง

ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ   การใช้เลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การค าควณเกี่ยวกับจ านวนที่อยู่ในรูป                 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ รากที่สองของจ านวนจริง การหาค่ารากที่สองของจ านวนจริงในรูปติดเครื่องหมายกรณฑ์  
การใช้สมบัติการบวก ลบ คูณ  และหารจ านวนจริงในรูป a  เมื่อ  0a  พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร พหุนาม การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม การบวกและการลบเศษส่วน
ของพหุนาม  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าการใช้ ICT  ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ จัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจ านวนที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้บทนิยามและสมบัติต่าง ๆ 
ของเลขยกก าลังและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่ มีค่าน้อย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

3. หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
4. หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้  

รวม   4   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 99 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2                    เวลาเรียน  40   ชั่วโมง       จ านวน 1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ

แจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป  ax2+ bx + c  เมื่อ  a, b, c  เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 
0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ที่อยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง  การสร้างทางเรขาคณิต  จากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียน
และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้ 
 2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a,b,c เป็นค่าคงตัว และ 0a   ได ้
 3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างของก าลังสองได้ 
 5. สร้างรูปเรขาคณิตจากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตได้ 
 6. ใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรม 
เรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ สร้างรูปเรขาคณิตได้ 

7. น าความรู้เกี่ยวกับการสร้างไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวม   7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 100 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค22204  คณิตศาสตรส์ากล 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1   ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน  40   ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ

แจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูป  ax2+ bx + c  เมื่อ  a, b, c  เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
อยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง  การสร้างทางเรขาคณิต  จากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียน
และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าการใช้ ICT  ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ จัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้ 
 2.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a,b,c เป็นค่าคงตัวและ 0a   ได ้
 3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างของก าลังสองได้ 
 5.  สร้างรูปเรขาคณิตจากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตได้ 
 6.  ใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรม 
เรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ สร้างรูปเรขาคณิตได้ 

7.  น าความรู้เกี่ยวกับการสร้างไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



[ หน้า 101 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา  ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสอง 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎี
เศษเหลือ เศษส่วนของพหุนาม การด าเนินการของเศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธี
แยกตัวประกอบ การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแก้สมการก าลังสองตัว
แปรเดียวโดยใช้สูตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ระบบสมการ ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง และระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสองได้ 
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีเป็นก าลังสองสมบูรณ์ 

หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 
3. สามารถด าเนินการของเศษส่วนของพหุนามได้ 
4. สามารถแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 
5. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบได้ 
6. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือโดยใช้สูตรได้ 
7. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
8. แก้ระบบสมการท่ีประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองได้ 
9. แก้ระบบสมการท่ีประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการได้ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



[ หน้า 102 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา  ค23203  คณิตศาสตร์สากล 5                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสอง 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎี
เศษเหลือ เศษส่วนของพหุนาม การด าเนินการของเศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม วงกลม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม มุมในส่วนต่าง ๆ ของ
วงกลม รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ 
ของวงกลม 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิต สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสองได้ 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีเป็นก าลังสองสมบูรณ์ 

หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 

3. สามารถด าเนินการของเศษส่วนของพหุนามได้ 

4. สามารถแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 

5. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงกลมได้     

6. ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการหาเหตุผลได้  

7. น าสมบัติของวงกลมมาประยุกต์ใช้ในการหาขนาดของมุมได้    

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 103 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา  ค23202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษา ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง จุดต่ าสุดหรือสูงสุด โจทย์ปัญหาของฟังก์ชันก าลังสอง วงกลม 
ส่วนต่าง ๆ  ของวงกลม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม มุมในส่วนต่าง ๆ  ของวงกลม รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม วงกลมแนบ
ในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ  ของวงกลม 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทา ง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนกราฟของฟังก์ชันก าลังสองท่ีก าหนดให้ได้ 
2. บอกลักษณะของกราฟฟังก์ชันก าลังสองที่ก าหนดให้ได้ 
3. สามารถหาจุดต่ าสุดหรือสูงสุดของกราฟฟังก์ชันก าลังสองที่ก าหนดให้ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาของฟังก์ชันก าลังสองได้ 
5. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงกลมได้     
6. ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการหาเหตุผลได้  
7. น าสมบัติของวงกลมมาประยุกต์ใช้ในการหาขนาดของมุมได้    

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 104 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ค23204   คณิตศาสตร์สากล 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง จุดต่ าสุดหรือสูงสุด โจทย์ปัญหาของฟังก์ชันก าลังสอง 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบ การแก้สมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ระบบสมการ ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง 
และระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนกราฟของฟังก์ชันก าลังสองท่ีก าหนดให้ได้ 

2. บอกลักษณะของกราฟฟังก์ชันก าลังสองที่ก าหนดให้ได้ 

3. สามารถหาจุดต่ าสุดหรือสูงสุดของกราฟฟังก์ชันก าลังสองที่ก าหนดให้ได้ 

4. แก้โจทย์ปัญหาของฟังก์ชันก าลังสองได้ 

5. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบได้ 

6. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือโดยใช้สูตรได้ 

7. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 

8. แก้ระบบสมการท่ีประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองได้ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 105 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน  80   ชั่วโมง        จ านวน 2.0  หน่วยกิต  
 

ศึกษา เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต การด าเนินการของเซต ตรรกศาสตร์ 
ประพจน์และตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล  จ านวนจริง จ านวนจริงและพหุนาม  
จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง   ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติ ของค่าสัมบูรณ์ของจ านวน
จริง   จ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง  ตัวประกอบของพหุนาม  สมการและอสมการพหุ
นาม  สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม  สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการ สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เบื้องต้นในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 
3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของ จ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 106 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน  80   ชั่วโมง     จ านวน 2.0  หน่วยกิต  
 

ศึกษา ฟังก์ชัน  การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน  ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  จุด
และเส้นตรง   วงกลม   พาราโบลา   วงรี   ไฮเพอร์โบลา 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ   มี
วิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ  การหารฟังก์ชัน  หาฟังก์ชันประกอบและ ฟังก์ชันผกผัน  
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และน าาไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ ลอการิทึม  และน าาไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 107 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน  80   ชั่วโมง   จ านวน 2.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ   ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน   เอกลักษณ์และสมการ

ตรีโกณมิต ิ  กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน จ านวน
เชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว  
เมทริกซ์ เมทริกซ์และเมทริกซ์สับเปลี่ยน  การบวกเมทริกซ์  การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง  การคูณระหว่างเมท
ริกซ ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ   
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
2. แก้สมการตรีโกณมิติ และการน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
4. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา  
5. หารากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1  
6. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้แก้ปัญหา 
7. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่าง                   

เมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไม่เกินสาม 
8. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2  
9. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 

รวม  9   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



[ หน้า 108 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  80   ชั่วโมง    จ านวน 2.0  หน่วยกิต  

 
ศึกษา เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์  นิเสธของเวกเตอร์  การบวก  การลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วย 

สเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์  หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ  การเรียง
สับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  การจัดหมู่
กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  ทฤษฎีบททวินาม  ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ ์

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ      
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์ของของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์  
และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

2. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยน  และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา  
4. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

รวม   4   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  80   ชั่วโมง    จ านวน 2.0  หน่วยกิต  

 

ศึกษา  ล าดับและอนุกรม ล าดับ ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรม สัญลักษณ์แสดงการบวก และการประยุกต์
ของล าดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง เส้นสัมผัส  เส้นโค้ง การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต  พื้นที่ท่ีปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง                  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
 2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตได้    
 3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ได้ 

4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ได้ 
 5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ที่ก าหนดให้ได้ 
 6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหาได ้
 7. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 110 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  6                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                             เวลาเรียน   80   ชั่วโมง     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล  สถิติศาสตร์ ค าส าคัญในสถิติศาสตร์ ประเภทของข้อมูล 
สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางแจกแจงความถ่ี 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ ค่าวัดทางสถิติ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ
เป็น ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง    
  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ 

3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูปได้ 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแจกแจงทวินาม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแจกแจงปกติ และการแจกแจงปกติมาตรฐาน  และน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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วิสัยทัศน ์
ความรู้คู่ความดี มีทักษะพ้ืนฐานเทคโนโลยี มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพโดยน้อมน าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ตามความถนัด ความสามารถและความเข้าใจ 
 2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นกระบวนการกลุ่มและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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รายวิชาที่เปิดสอน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
1 

ว21101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

2 
ว21102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 1.5 3 
ว21102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

ม.2 
1 

ว22101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

2 
ว22102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 1.5 3 
ว22102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

ม.3 
1 

ว23101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

2 
ว23102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 6 1.5 3 
ว23102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 6 (ภาคภาษาอังกฤษ) 1.5 3 

 
 

รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 

1 
ว21207 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม 1.0 2 
ว21203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพ้ืนฐาน 1 1.0 2 
ว21209 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 2 

2 
ว21208 การออกแบบภาพนิ่งเชิงสร้างสรรค์  1.0 2 
ว21204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพ้ืนฐาน 2 1.0 2 
ว21210 วิทยาการค านวณ 1 1.0 2 
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รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

 
 
 

ม.2 
 

 
1 

ว22201 มัลติมีเดีย 1 1.0 2 
ว22203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 1 1.0 2 
ว22207 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 

2 ว22204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 2 1.0 2 
 ว22208 วิทยาการค านวณ 2 1.0 2 

ว22202 มัลติมีเดีย 2 1.0 2 
 
 

ม.3 

1 ว23201 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1.0 2 
ว23203 หุ่นยนต์ 1 1.0 2 
ว23205 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1 1.0 2 

2 ว23202 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 
ว23204 หุ่นยนต์ 2 1.0 2 
ว23205 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2 1.0 2 

 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 

2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 

ม.5 
1 

ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 
ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

ม.6 
1 

ว33104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 

2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
 



[ หน้า 115 ] 

 
รายวิชาพื้นฐาน แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 2 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 

2 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 

ม.5 
1 

ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 
ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

ม.6 
1 

ว33104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 2 
ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 

2 ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 
 

รายวิชาพื้นฐาน แผนการเรียนอื่น ๆ  

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ว31181 การออกแบบ และเทคโนโลยี 1 0.5 1 

2 
ว31182 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 2 

ม.5 
1 

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี 1.0 2 
ว32181 การออกแบบ และเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ 1.0 2 
ว32182 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 

ม.6 
1 ว33181 วิทยาการค านวณ 3 1.0 2 

2 
ว33104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 2 
ว33182 วิทยาการค านวณ 4 1.0 2 

 
 
 
 
 



[ หน้า 116 ] 

 
รายวิชาเพิ่มเติม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 

1 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 4 
ว31212 เคมี 1 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0.5 1 

2 

ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 4 
ว31222 เคมี 2 1.5 3 
ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 0.5 1 

ม.5 

1 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4 
ว32223 เคมี 3 1.5 3 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 

ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 4 
ว32224 เคมี 4 1.5 3 
ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 

ม.6 

1 
ว32205 ฟิสิกส์ 5 2.0 4 
ว32225 เคมี 5 1.5 3 
ว32245 ชีววิทยา 5 1.5 3 

2 
ว32206 ฟิสิกส์ 6 2.0 4 
ว32226 เคมี 6 1.5 3 
ว32246 ชีววิทยา 6 1.5 3 

 
 
 
 
 



[ หน้า 117 ] 

 
รายวิชาเพิ่มเติม แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 

ว31241 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0.5 1 

2 
ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 0.5 1 

ม.5 
 

1 
ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพิ่มเติม 0.5 1 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 
ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 

ม.6 1 ว33250 โลกและอวกาศเพ่ิมเติม 0.5 1 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม แผนการเรียนอื่น ๆ  

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 

1 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0.5 1 

2 
ว31241 ชีวภาพเพ่ิมเติม 0.5 1 
ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 0.5 1 

ม.5 
1 

ว32248 กายภาพเคมีเพ่ิมเติม 0.5 1 
ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว32249 กายภาพฟิสิกส์เพิ่มเติม 0.5 1 
ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 

ม.6 2 ว33250 โลกและอวกาศเพ่ิมเติม 0.5 1 
 
 
 
 
 



[ หน้า 118 ] 

 
รายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยี ส าหรับ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (ICT) 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 

1 
ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 
ว31289  การออกแบบ และพัฒนาเว็บ 1 0.5 1 
ว31285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1 1.0 2 

2 
ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1 0.5 1 
ว31290  การออกแบบ และพัฒนาเว็บ 2 0.5 1 
ว31286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2 1.0 2 

ม.5 

1 
 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 
ว32287 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 1 0.5 1 
ว32285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 3 1.0 2 

2 
ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2 0.5 1 
ว32288 การถ่ายภาพและตัดต่อภาพดิจิทัล 0.5 1 
ว32286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 4 1.0 2 

ม.6 
1 

ว33281 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 2 0.5 1 
ว33283 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 5 1.0 2 

2 
ว33282 โครงงานด้านการพัฒนาสื่อประสม 0.5 1 
ว33284 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 6 1.0 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 119 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีตอนต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 120 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว21101  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน 60  ชั่วโมง        จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ รูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และ

บรรยายหน้าที่ของโครงสร้างเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการท าหน้าที่ของเซลล์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการแพร่ และออสโมซิส ปัจจัยที่จ าเป็น ผลที่เกิดและความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
คุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลักษณะและหน้าที่ ทิศทางการล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม การ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก โครงสร้างดอก การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ การเกิดผลและ
เมล็ด การกระจายของเมล็ดแลการงอก ความส าคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู ความส าคัญของธ าตุ
อาหาร ปุ๋ย วิธีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
จุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่นของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมของธาตุและสารประกอบ โดยใช้
แบบจ าลองโครงสร้างอะตอม  ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี  อธิบายความหมาย
ของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้าน
การเกษตรและ อาหาร  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย   มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ่งมี ชีวิต
อ่ืนๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 1.2 ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 , ม.1/11 , 
       ม.1/12 , ม.1/13 , ม.1/14 , ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18 
ว 2.1  ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 
ว 4.1    ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5  

รวม  31  ตัวชี้วัด 
 

 
 



[ หน้า 121 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว21102  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 60  ชั่วโมง   จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร ปริมาณ

ความร้อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสสาร  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การหดและขยายตัวของสสาร  สมดุล
ความร้อน การถ่ายโอนความร้อนโดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การแบ่งชั้น
บรรยากาศ ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ลม ความชื้น เมฆ และหยาดน้ าฟ้า การเกิดพายุฝนฟ้า
คะนอง และพายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก   ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม 
การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การแก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียน
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป ใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยา ศาสตร์ การ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ 
การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนด การใช้สื่อและแหล่งข้อมูล  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม หรือ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่
สร้าง ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

 
ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ;   ม.1/9 , ม.1/10 
ว 2.2 ;   ม.1/1  
ว 2.3  ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 
ว 3.2  ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 
ว 4.2  ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  

รวม   21  ตัวชี้วัด 
 



[ หน้า 122 ] 

 
Course Description 

 
Subject: Sc21101   Science and Technology 1             Department of Science and Technology 
Matthayomsuksa 1 Semester 1           Course period: 60 hours       Course Credit: 1.5 credits 
 
 Study and analyze of the structure of plant and animal cell using the microscope; the 
relationship between forms and functions of cells; the organization of cells in multicellular 
organisms; the process of diffusion and osmosis; the essential factors for photosynthesis of plant; 
the importance of the photosynthesis process of plant on living things and environment; group of 
cells involved in transportation of water and nutrients in plants; floral structures involved in plant 
reproduction; sexual reproduction processes of angiosperms and plant; asexual reproduction 
process; the importance of some nutrients that affect plants’ life and growth; the importance of 
plant tissue culture technology and its applications; the benefits of plant propagation; the physical 
properties of metals, non-metals and metalloids; group substance into the metal non-metals and 
metalloids; the effects of using metallic, non-metallic, semi metallic and radioactive elements to 
the living things, environment, economy and society; the relationship between atoms, elements 
and compounds; atomic structure which consists of protons, neutrons and electrons. 
 Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, search of information and 
discussion to obtain the knowledge, idea, understanding and to be able to communicate what 
they learn, to be able to make decisions, to apply the knowledge used in daily life, to have scientific 
mind, ethics, morals and popularity as appropriate. 
 
Indicator codes 

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

Sc.2.1    M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5, M.1/6, M.1/7, M.1/8 
Sc.4.1    M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5 

Total 31 indicators 
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Course Description 

 
Subject: Sc21102   Science and Technology 2            Department of Science and Technology 
Matthayomsuksa 1 Semester 2             Course period: 60 hours      Course Credit: 1.5 credits 
 
 Study and analyze of the arrangement, binding force and movement of particles of matter 
in the solid, liquid and gaseous states; the relationship between heat energy and the change of 
states; information and calculate the amount of heat used in changing temperatures and states of 
the matter; use the thermometer to measure the temperature of matter; the expansion and 
contraction of matter when heat absorbed or lost; situations of heat transfer and calculate the 
quantity of heat transferred between substances resulting in thermal equilibrium; heat transfer by 
conduction, convection and radiation; the division of atmospheric layers and compare them; the 
factors that affect the composition changes of climate and weather. The formation process of a 
thunderstorm and a tropical cyclone that affects organisms and the environment; weather forecast 
and the value of weather forecast; the impacts of world climate change. 
 Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, search of information and 
discussion to obtain the knowledge, idea, understanding and to be able to communicate what 
they learn, to be able to make decisions, to apply the knowledge used in daily life, to have scientific 
mind, ethics, morals and popularity as appropriate. 
 
Indicator codes 

Sc.2.1   M.1/9, M.1/10 
Sc.2.2   M.1/1  
Sc.2.3   M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5, M.1/6, M.1/7 
Sc.3.2   M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5, M.1/6, M.1/7 
Sc.4.2   M.1/1, M.1/2, M.1/3, M..1/4 

Total 21 indicators 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์  ระบบ

ประสาทของมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ การคุมก าเนิด องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร
และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ ความเข้มข้นของสารละลาย ต าแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด 
ความเร็วและอัตราเร็ว แรงเสียดทาน แรงและความดันของของเหลว แรงพยุง โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของ
แรง  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10 
             ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17   
 ว 2.1 ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
 ว 2.2  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10 
              ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15   
 ว 4.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5   
รวม   40  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22102  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2                                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการแยกสาร งานและก าลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

ลักษณะของชั้นหน้าดิน กระบวนการเกิดดิน ปัจจัยที่ท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน การตรวจวัดสมบัติ
บางประการของดินและการใช้ประโยชน์ดิน กระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน การใช้น้ าอย่างยั่งยืน
ในท้องถิ่น กระบวนการเกิดเชื้อเพลิง ซากดึกด าบรรพ์ สมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ การใช้ประโยชน์จาก
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ พลังงานทดแทน กระบวนการผุพังอยู่
กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชานฝังง ดิน
ถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 2.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   
 ว 2.3 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
 ว 2.2  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  
 ว 4.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5   
รวม  24  ตัวช้ีวัด 
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Course Description 

 
Subject: Sc22101   Science and Technology 3            Department of Science and Technology 
Matthayomsuksa 2 Semester 1                Course period: 60 hours   Course Credit: 1.5 credits 
 
 Study and analyze of the organs and the function of organs involved in the respiratory 
system; the mechanisms of inhalation and exhalation and the process of gas exchange; the organs 
and the functions of the organs in the excretory system for the elimination of waste products in 
kidneys; the structure and functions of the heart, blood vessels and blood; the process of 
circulatory system; the normal of heart rate and the heart rate after doing activities; the function 
of organs in CNS that control and coordinate the human body; the importance of our systems; the 
organs and the function of the male and female reproductive systems; the effects of testosterone 
and estrogen hormones that regulate body changes during puberty; the physical changes then 
reaching puberty; menstrual cycle, fertilization, pregnancy, zygote development and the process 
of giving birth; the proper methods of birth control; the distance and displacement; the speed and 
velocity of objects; the object moving as a result of resultant force; the factors affecting liquid 
pressure; buoyant force, sinking and floating of objects in liquid; static friction and kinetic friction; 
the factors that affect to the size of friction; moment of force; magnetical field, gravitational field; 
the relationships between the size of magnetic force, electric force and gravitational force. 
 Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, search of information and 
discussion to obtain the knowledge, idea, understanding and to be able to communicate what 
they learn, to be able to make decisions, to apply the knowledge used in daily life, to have scientific 
mind, ethics, morals and popularity as appropriate. 
 
Indicator codes 

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

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

Sc.4.1  M.2/1, M.2/2, M.2/3, M.2/4, M.2/5   
Total 28 indicators 
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Course Description 

 
Subject: Sc22102   Science and Technology 4            Department of Science and Technology 
Matthayomsuksa 2 Semester 2               Course period: 60 hours   Course Credit: 1.5 credits 
 
 Study and analyze of the work and energy; the working principle of the sample machines; 
the benefits and applications in daily life of the simple machines, the factors that affect kinetic 
energy and gravitational potential energy; the change between gravitational potential energy and  
kinetic energy in the objects; the change and transfer of energy by using the law of conservation 
of energy; separation of mixtures by applying method of dry evaporation, crystallization, simple 
distillation, paper chromatography and solvent extraction; separating substances to solve the 
problems in daily life by integrating science, mathematics, technology and engineering; the result 
of solute, solvent, and temperature that affect to solubility of matters; the quantity of solvent in 
solution, concentration unit, volume per volume, mass per mass and mass per volume;  the Earth’s 
internal structure by chemical composition; the process of weathering, erosion and sedimentation; 
the formation process, properties, usage and effects of utilization of fossil fuels; the impacts of 
using fossil fuels; the advantage and disadvantage of each type of renewable energy; the 
characteristics of soil horizon and process of soil formation; the factors that make the characteristics 
and properties of soils different; some properties of soils by using appropriate tools; the use of 
benefits of soil; the factors and processes of surface water and underground water; water usage 
and the way to use water sustainably in your local areas; the formation and the impact of floods, 
soil erosion, landslides, sinkholes and land subsidence. 
 Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, search of information and 
discussion to obtain the knowledge, idea, understanding and to be able to communicate what 
they learn, to be able to make decisions, to apply the knowledge used in daily life, to have scientific 
mind, ethics, morals and popularity as appropriate. 
 
Indicator codes 

Sc.2.1   M.2/1, M.2/2, M.2/3, M.2/4, M.2/5, M.2/6   
Sc.2.2   M.2/1, M.2/2, M.2/3, M.2/4, M.2/5, M.2/6 M.2/7, M.2/8, M.2/9, M.2/10  
Sc.2.3   M.2/1, M.2/2, M.2/3, M.2/4, M.2/5, M.2/6   
Sc.4.1   M.2/1, M.2/2, M.2/3, M.2/4, M.2/5   

Total 27 indicators 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว23101  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก ความส าคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และไมโอซิส ความผิดปกติที่เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง การสะท้อนของแสง การเกิดภาพจาก
กระจกเงาราบ การเกิดภาพจากกระจกโค้งเว้าและกระจกโค้งนูน การหักเหของแสง การเกิดภาพจากเลนส์บาง การ
ท างานของทัศนอุปกรณ์ ความสว่างและการมองเห็น การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การ
เกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างข้ึน ข้างแรม  การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
การเกิดน้ าขึ้น น้ าลง การเกิดอุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ โครงการส ารวจอวกาศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิ ต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.3  ม. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8 
 ว 2.3  ม. 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21 
 ว 3.1  ม. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 
 ว 4.1    ม. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 
รวม  29 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว23102  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 6              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สายใย

อาหาร การสะสมสารพิษในโซ่อาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์จาก
วั ส ดุ ป ร ะ เ ภ ทพอลิ เ ม อ ร์  เ ซ ร ามิ ก  แ ล ะวั ส ดุ ผ ส ม  ก า ร เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า เ คมี  ก า ร เ ขี ย นส ม กา ร เ ค มี   
กฎทรงมวล การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี การวัดปริมาณทาง
ไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
ขนาน การท างานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1  ม. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 
 ว 1.3  ม. 3/9, ม. 3/10, 3/11 
 ว 2.1  ม. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8 

ว 2.3  ม. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9 
 ว 4.1    ม. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 
รวม  31  ตัวชี้วัด 
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Course Description 

 
Subject: Sc 23101  Science and Technology 5           Department of Science and Technology 
Matthayomsuksa 3 Semester 1               Course period: 60 hours   Course Credit: 1.5 credits 
 
 Study and analyze of the significance of chromosomal DNA; The significance of genetic 
material; the process of genetic inheritance; genetic disease; application of the knowledge in 
genetics; the formation of waves and describe the wave components; the electromagnetic waves 
and their spectrums; the benefits and prevention of harm from electromagnetic waves; the 
phenomena of light; Reflection of the light; the image formation from the mirror; the refraction of 
the light presenting vision from visual equipment and eyes lens; the brightness of the light affecting 
on the eyes; the solar system; the relationship between the Sun, the Earth, the Moon, the planets 
in the solar system; constellation; the galaxy and the universe; space technology; telescopes; 
satellites; spacecraft. 
 Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, search of information and 
discussion to obtain the knowledge, idea, understanding and to be able to communicate what 
they learn, to be able to make decisions, to apply the knowledge used in daily life, to have scientific 
mind, ethics, morals and popularity as appropriate. 
 
Indicator codes 

Sc.1.3   M. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8 
Sc.2.3   M. 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21 
Sc.3.1   M. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 
Sc.4.1   M. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 

Total  29  indicators 
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Course Description 

 
Subject: Sc 23102 Science and Technology 6             Department of Science and Technology 
Matthayomsuksa 3 Semester 2                  Course period: 60 hours   Course Credit: 1.5 credits 
 
 Study and analyze of the components of the ecosystem; the energy transfer of living 
organisms; ecosystem equilibrium; chemical cycling in the ecosystem; population; biodiversity; 
problems of environment and natural resources in local areas; the sustainable use of natural 
resources; the physical properties and the uses of polymers, ceramics and composite materials; 
the chemical reactions; the law of conservation of mass; endothermic and exothermic reactions 
from a change in thermal energy during chemical reactions; the  advantages and disadvantages of 
chemical reactions affecting the living creatures and the environment; solution in everyday life 
using the knowledge of chemical reactions; the relationship between voltage, current, and 
resistance; household electricity; energy of electrical appliances; calculation of used electrical 
energy; simple electrical circuits. 
 Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, search of information and 
discussion to obtain the knowledge, idea, understanding and to be able to communicate what 
they learn, to be able to make decisions, to apply the knowledge used in daily life, to have scientific 
mind, ethics, morals and popularity as appropriate. 
 
Indicator codes 

Sc.1.1   M. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 
Sc.1.3   M. 3/9, 3/10, 3/11 
Sc.2.1   M. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8 
Sc.2.3   M. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9 
Sc.4.1   M. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 

Total  31  indicators 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว21207   ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การจ าลองความคิด การเขียนผังงาน การเขียน

รหัสเทียม โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ ค าสั่งในการประมวลผล ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่าง ๆ ค าสั่ง
ควบคุมโปรแกรม ค าสั่งรับข้อมูลและแสดงผลปฏิบัติ 

โดยอาศัยกระบวนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีคว ามรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนล าดับการท างานโดยใช้ค าสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนา
ผลงานที่เกิดจากการค้นคว้า สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในและสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันด้วยการเขียนขั้นตอนท างานแบบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความส าคัญของหลักการเขียนโปรแกรม 
2. วิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ประยุกต์ใช้ผังงานและรหัสเทียมช่วยการเขียนโปรแกรม 
4. เขียนโปรแกรมตามหลักการและมีนิสัยของการท างานอย่างเป็นระบบ 
5. ออกแบบและเขียนโปรแกรมขนาดเล็กได้  

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว21203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  (Maya) ส่วนประกอบของโปรแกรม การใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม  การสร้างวัตถุรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงองค์ประกอบขั้น
พ้ืนฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น โครงสร้างของคน สัตว์ สิ่งของ  โดย 

- การใช้วัตถุ Polygons ในการขึ้นรูปโมเดล โมเดลรูปทรงหลายเหลี่ยม   อาทิเช่น  Sphere , Cube , 
Cylinder , Cone,  Torus,  Plane  เป็นต้น  

- การใช้วัตถุ Nurbs ซึ่งเป็นการสร้างโมเดลรูปทรงพ้ืนฐานซึ่งมีพ้ืนผิวอยู่แล้วมาท าการปรับแต่งรูปทรงใน
ภายหลัง  

- การสร้างโมเดลจากเส้น Curves ซึ่งเป็นการสร้างโมเดลให้มีพ้ืนผิวจากเส้น Curves  โดยใช้ ค าสั่ง  
Extrude, Loft  และ  Revolve  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสร้างรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างของคน 
สัตว์ สิ่งของ  การสร้างงานวัตถุ 3 มิติขั้นพ้ืนฐาน การก าหนดพื้นผิว   การให้สี  ให้สัมพันธ์กับภาพ เน้นการใช้เทคนิค
และกระบวนการท างานเพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  

เพ่ือสร้างและออกแบบโมเดลรูปทรงต่าง ๆ ส าหรับงาน 3 มิติ ได้อย่างหลากหลายโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ และสามารถเรียนรู้และออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และการออกแบบตัวละคร 
(Character Design) ต่าง ๆ ได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรมเมื่อเริ่มท างาน  สามารถใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ของ โปรแกรมในการสร้าง

งาน 3 มิติ ได้  และ รู้จักโมเดลแบบต่าง ๆ และความเหมาะสมในการใช้งาน และพ้ืนผิว 
2. ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง  โมเดลจากเส้น  Curves 

     - สร้างโมเดลให้มีพ้ืนผิวจากเส้น Curves  โดยใช้ ค าสั่ง  Extrude Loft  และ  Revolve 
      - ปรับแต่งวัตถุจากเส้น Curves ที่เป็นโครงสร้างและสามารถปรับแต่งวัตถุจากพ้ืนผิวของวัตถุ 

3. รู้จักคุณสมบัติพ้ืนฐานของพ้ืนผิว  สามารถเข้าใจระบบการสร้างและควบคุมพ้ืนผิวและสีให้วัตถุ และ
สามารถก าหนดพ้ืนผิวและสีลงบนโมเดล 

4. สร้างโมเดลลักษณะที่เป็นรูปทรงธรรมชาติสิ่งมีชีวิต สิ่งของ ในลักษณะที่มีส่วนโค้งมากเป็น  พิเศษ และมี
รูปร่างไม่แน่นอน โดยใช้โครงสร้างของเส้น Curves  
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5. ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ในการสร้างวัตถุแบบ Polygon  สามารถสร้างโมเดลรูปทรงพ้ืนฐานและปรับแต่ง

รูปทรงโมเดลให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ 
6. สร้างโมเดลลักษณะที่มีพ้ืนฐานเป็นรูปทรงเรขาคณิต ที่เป็นสิ่งของได้ เช่น โทรทัศน์ รถ  รถไฟ  

 
 
 
 
 
 
 

  

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว21209  การออกแบบและเทคโนโลยี 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ  

เทคโนโลยี  
การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ

และเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ อาหาร  
สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ 

เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ  

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ  

ปัญหา  
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอแนวทาง 

การแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอ 

ผลการแก้ปัญหา  
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาได้  

อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
  



[ หน้า 137 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว21208   การออกแบบภาพนิ่งเชิงสร้างสรรค์         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาออกแบบภาพนิ่งโดยใช้หลักการทางทัศนศิลป์ การเขียนโครงร่างเนื้อเรื่อง (story board) ให้ภาพนิ่ง

เชื่อมโยงและเรื่องราวต่อเนื่องกัน 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบภาพนิ่งให้เกิดเรื่องราว และออกแบบภาพนิ่งให้เกิดเป็นเรื่องราว

ต่อเนื่องกันตามที่เขียนในโครงร่างเนื้อเรื่อง 
ออกแบบภาพนิ่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มในการออกแบบภาพนิ่งในแบบที่ตนเองมีความ

สนใจ และน าไปประยุกต์ใช้ในงานน าเสนอ 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1. เข้าใจความหมายหลักการทางทัศนศิลป์ส าหรับภาพนิ่ง 
        2. วิเคราะห์การเขียนเค้าโครงเนื้อเรื่อง (story board) ที่ดีว่าเป็นอย่างไร มีความเชื่อมโยงและเรื่องราว
ต่อเนื่องกัน 
        3. ประยุกต์การเขียนออกแบบภาพนิ่งเพ่ือใช้ในการน าเสนอผลงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
        4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบภาพนิ่งด้วยเค้าโครงเนื้อเรื่อง 
รวม   4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว21204  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  (Maya) ส่วนประกอบของโปรแกรม การใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม  การสร้างวัตถุรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงองค์ประกอบขั้น
พ้ืนฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น โครงสร้างของคน สัตว์ สิ่งของ  โดย 

- การใช้วัตถุ Polygons ในการขึ้นรูปโมเดล โมเดลรูปทรงหลายเหลี่ยม   อาทิเช่น   Sphere , Cube , 
Cylinder , Cone,  Torus,  Plane  เป็นต้น  

โดยฝึกปฏิบัติการสร้างรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างของคน สัตว์ สิ่งของ  การ
สร้างงานวัตถุ 3 มิติขั้นพ้ืนฐาน การก าหนดพื้นผิว   การให้สี  ให้สัมพันธ์กับภาพ เน้นการใช้เทคนิคและกระบวนการ
ท างานเพ่ือ3ารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  

เพ่ือให้เกิดความรู้ และทักษะสามาระน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  และ
มีทัศนคติที่ดีต่องาน 3 ดี แอนิเมชั่นอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ในการสร้างวัตถุแบบ Polygon สามารถสร้างโมเดลรูปทรงพ้ืนฐานและปรับแต่ง
รูปทรงโมเดลให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ 

2. ใส่ลวดลายลงบนพ้ืนผิวของโมเดล สามารถใส่พ้ืนผิวแบบ Mapping และท าให้โมเดลเป็นรอยด้วยการ 
Bump  Mapping 

3. สร้างโมเดลลักษณะที่มีรูปทรงไม่แน่นอน แต่มีโครงสร้างที่สามารถประยุกต์จากวัตถุทรงพ้ืนฐาน เช่น 
โมเดล คน สัตว์ อาคาร บ้าน เป็นต้น 

4. ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)และการออกแบบตัวละคร(Character Design)ต่าง ๆ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว21210  วิทยาการค านวณ 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน  การแก้ปัญหา การ

เขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการ
วนซ้ า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 
การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนว
ทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้ อหา 
ข้อตกลงและข้อก าหนด การใช้สื่อและแหล่งข้อมูล  

น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง  

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22201   มัลติมีเดีย 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาการสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี การจัดการออบเจ็กต์ 

การใช้สี การสร้างข้อความ ซิมบอลและอินสแตนซ์ การน าเข้าภาพกราฟิกจากภายนอก เข้าใจพ้ืนฐานการสร้างงาน

แอนิเมชั่น การสร้างงานแอนิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุ่มกด การท างานกับไฟล์เสี ยง เทคนิคการตกแต่งออบเจ็กต์ 

ก าหนดให้ชิ้นงานโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ 

           เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี การจัดการ 

ออบเจ็กต์ การใช้สี การสร้างข้อความ ซิมบอลและอินสแตนซ์ การน าเข้าภาพกราฟิกจากภายนอก การสร้างงานแอ

นิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุ่มกด การท างานกับไฟล์เสียง เทคนิคการตกแต่งออบเจ็กต์ ก าหนดให้ชิ้นงานโต้ตอบกับผู้ใช้

ได้ การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการท างาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายประโยชน์และความหมายของโปรแกรม Flash ได้          
            2. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Flash ได้          
           3. อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการวาด การสร้างข้อความ ลงสีและปรับแต่งรูปภาพได้          
            4. ใช้เครื่องมือในการวาด การสร้างข้อความ ลงสีและปรับแต่งรูปภาพได้          
            5. อธิบายหลักการสร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได้                   
            6. สร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได้          
            7. อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 
            8. ใช้เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 
            9. อธิบายการน ารูปภาพ และเสียงเข้ามาใช้ประกอบชิ้นงานได้         
            10. น ารูปภาพ และเสียงเข้ามาใช้ประกอบชิ้นงานได้          
            11. สร้างแอนิเมชั่น และเผยแพร่ชิ้นงานได้ในรูปแบบต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22203  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษาหลักการท าแอนิเมชั่น  คือการท าให้โมเดลเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นแบบการ์ตูนหรือแบบเสมือนจริง  

โดยเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของงาน 3D Animation  
- การท า Animation โดยการคีย์เฟรม (Key Frame)     
- การตกแต่ง Animation ให้เหมือนจริง โดยการปรับปรุง Graph Editor,  Child and Parent    
- การท า Character Setup   ซึ่งเป็นการท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวตามที่เราก าหนด แบบ Full Body IK  

การเคลื่อนที่แบบ FK (Forward Kinematic  และ IK (Inverse Kinematic) 
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ได้ มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และน าไประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  และมี
ทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละคร 
2. ปฏิบัติการก าหนดการเคลื่อนไหวให้ตัวละคร 

รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว22207   การออกแบบและเทคโนโลยี 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีใน

อนาคต  
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ 

และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร  

สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไข 
และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา  

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการท าแอนิเมชั่น  คือการท าให้โมเดลเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นแบบการ์ตูนหรือแบบเสมือนจริง  
โดยเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของงาน 3D Animation  

- การท า Animation โดยการคีย์เฟรม (Key Frame)     
- การตกแต่ง Animation ให้เหมือนจริง โดยการปรับปรุง Graph Editor,  Child and Parent   
- การก าหนดให้วัตถุเคลื่อนที่โดยใช้  Motion Path  
- การสร้าง Animation แบบ Non Linear    
- การท า Character Setup ซึ่งเป็นการท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวตามท่ีเราก าหนด แบบ Full Body IK  

การเคลื่อนที่แบบ FK (Forward Kinematic  และ IK (Inverse Kinematic) 
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และโดยสามารถปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวท่าทางของตัวละคร 

(Charater Set up) ได้เสมือนจริง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้เส้น (Motion Path) 
2. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้การดัดแปลงรูปทรงวัตถุแบบต่างๆ แบบ NonLinear    
3. ก าหนดการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Control) โดยการ Set Driven Key 
4. ปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวท่าทางของตัวละคร (Charater Set up) ได้เสมือนจริง 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว22208    วิทยาการค านวณ 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและ

ฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ก าหนดวิธีการสร้าง และก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของ
ผลงาน 

น าแนวคิดเชิงค านวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและก าหนด
สิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน 

รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22202  มัลติมีเดีย 2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมายสามารถบอกความหมายของมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อหลายแบบ  บอกประโยชน์

ของมัลติมีเดีย รู้ถึงประเภทเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียได้ บอกประโยชน์การะ
ประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ รู้ถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย  มีความรู้พ้ืนฐานการสร้างอัลบั้มรูปภาพ  สื่อ
มัลติมีเดียอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Ulead DVD Picture show สามารถอธิบายข้อดีและคุณสมบัติของ
โปรแกรม Ulead DVD Picture show ได ้
           โดยใช้กระบวนการปฏิบัติในการตัดต่อวีดีโอตามขั้นตอนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆปรับแต่งวีดีโอได้อย่าง
เหมาะสม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าทักษะการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน  มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และใช้งานโปรแกรม Ulead Video 
Studio แบบ Editor 

2. นักเรียนสามารถน าเข้า ภาพ VDO และ Audio มาใช้ และปรับแต่งชิ้นงานได้ 
3. นักเรียนได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Ulead Video Studio แบบ Movie 

Wizard 
4. นักเรียนสามารถประยุกต์สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio ได ้
5. น าสื่อมัลติมีเดียไปใช้งาน น าเสนอผลงาน, บันทึกผลงานลงแผ่นซีดีรอม 

รวม     5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 146 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว23201  การออกแบบและเทคโนโลยี 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและอาชีพในชุมชน เพ่ือส ารวจและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงตามความเป็นจริง กระบวนการแก้ปัญหา
โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ร่วมกัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและสมบัติของวัสดุต่าง 
ๆ เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก ยางพารา เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน เช่น ค้อน ประแจ สว่าน คีมประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) วิธีการสอนโดยเน้น
รูปแบบการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es Instructional Model) และวิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบอุปนัย (Induction) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ในการ
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อสังคมและการด ารงชีวิตจนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
จัดการทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจและเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นเพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผน
ขั้นตอนการท างานและด าเนินการการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
 4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อ งกับ
ลักษณะของงานและปลอดภัย เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

  
วิชา ว23203  หุ่นยนต์ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาชนิดของหุ่นยนต์ ประเภท หลักการท างาน และส่วนประกอบ หลักการควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือให้ประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ให้เหมาะสมงานต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ประยุกต์หรือบรูณาการกับโครงงาน หรือภารกิจตามสถานการณ์ที่ก าหนด เกิดความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมหุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์ได้ 
 โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม 
การทดสอบโปรแกรมและการใช้งาน  
 เพ่ือให้เกิดความรู้แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีเข้าใจชนิด ประเภท หลักการท าและส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
2. ผู้เรียนความรู้ความเข้าใจ หลักการควบคุมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. มีทักษะการเขียนโปรแกรใมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ 
4. มีทักษะการประกอบหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว23205  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1                                      เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการสร้างองค์ประกอบฉาก การจัดองค์ประกอบแสง และ เงา ให้กับงาน 3 ดี แอนิเมชั่น  
 - การท า Special Effects การจัดองค์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยการ จ าลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติ  เช่น 
การสร้างหมอก ระเบิด ควัน ไฟ ฝน และการใช้  Dynamics Animation ใช้  Particle และ Paint Effect 

- การใช้ แสงต่างๆ เช่น แสงแบบ Ambient Light, Directional Light, Point Light, Spot Light, Area 
Light และ Volume Light  การใช้ Fog Light    

- การก าหนดการเคลื่อนไหวของกล้อง  
- การจัดมุมกล้อง  เช่น  Camera and Aim, Camera Aim and Up, Angle view/ Focal Length 
- การเรนเดอร์ (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation  เป็นการประมวลผลข้อมูลของงาน

ทั้งหมดที่ได้จากการสร้าง Model   การท า Animation  การจัดแสง การใส่ Effect และการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของงาน  ซึ่งการเรนเดอร์จะเป็นการน าภาพในแต่ละเฟรมมาต่อกันท าให้เป็นภาพเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมี
การปรั บค่ า  Resolution, Motion Blur, Anti-aliasing, Alpha Channel, Sequence, และ Depth-of-Field 
เพ่ือให้ได้ภาพที่คมชัดสวยงาม 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และโดยสามารถสร้างองค์ประกอบฉาก การจัดองค์ประกอบแสง และ เงา 
ให้กับงานภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ  และสามารถสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ได้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ท า Special Effects  การจัดองค์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยการ จ าลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติ  
2. เข้าใจการใช้งานแสงแบบต่าง ๆ และสามารถปรับแสง เงา ให้เข้ากับองค์ประกอบฉาก 
3. ออกแบบและสร้างองค์ประกอบฉาก บรรยากาศต่าง ๆ ของฉากในภาพยนตร์ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว23202   วิทยาการค านวณ 3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง      จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ศึกษา

เกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อ ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายคอมพิวเตอร์ ศึกษาเก่ียวกับแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี IoT และการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และวัฏจักรการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และน าเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจและเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
 3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการใช้งาน
อย่างรู้เท่าทันสื่อ 
 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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วิชา ว23204  หุ่นยนต์ 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น    ศึกษาหลักการสร้างค าสั่งคอมพิวเตอร์  เพ่ือควบคุ ม   สั่ง

การ  ด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  ให้สื่อการสอนหุ่นยนต์สามารถท างานได้ตามความต้องการเพ่ือให้
สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์  และการสร้างค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์    

ฝึกทักษะการคิด โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และน าเสนอผ่าน
การท ากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษามาช่วยใน
การท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา น าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการท างาน และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

  
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีพ้ืนฐานประสบการณ์ในการสร้างค าสั่งด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมหุ่นยนต์  
โดยใช้สื่อการสอนหุ่นยนต์  ให้สามารถท างานได้ตามความต้องการ 

2. ผู้เรียนสามารถจัดท าโครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบสามารถน าไปพัฒนาเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  หรือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน 
5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาเทคโนโลยี และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

ทางด้านเทคโนโลยี 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 
7. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดท าผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น

โครงงานเพ่ือน าเสนอต่อชุมชน 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว23205  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการสร้างองค์ประกอบฉาก การจัดองค์ประกอบแสง และ เงา ให้กับงาน การท า Special Effect  
การจัดองค์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยการ จ าลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติ  เช่น การสร้างหมอก ระเบิด ควัน ไฟ  
และการใช้  Dynamics Animation ใช้  Particle และ Paint Effect การใช้ แสงต่าง ๆ เช่น แสงแบบ Ambient 
Light, Directional Light, Point Light, Spot Light, Area Light และ Volume Light  การใช้ Fog Light   การ
ก าหนดการเคลื่อนไหวของกล้อง การจัดมุมกล้อง  เช่น  Camera and Aim, Camera Aim and Up, Angle view/ 
Focal Length  การเรนเดอร์ (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation  เป็นการประมวลผลข้อมูลของ
งานทั้งหมดที่ได้จากการสร้าง Model   การท า Animation  การจัดแสง การใส่ Effect และการจัดองค์ประกอบ
ต่างๆ ของงาน  ซึ่งการเรนเดอร์จะเป็นการน าภาพในแต่ละเฟรมมาต่อกันท าให้เป็นภาพเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งต้องมีการปรับค่า Resolution, Motion Blur, Anti-aliasing, Alpha Channel, Sequence, และ Depth-of-
Field เพ่ือให้ได้ภาพที่คมชัดสวยงาม 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และโดยสามารถสร้างองค์ประกอบฉาก การจัดองค์ประกอบแสง และ เงา 
ให้กับงานภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ  และสามารถสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ได้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. การก าหนดการเคลื่อนไหวของกล้อง และจัดมุมกล้องได้ 
2. เข้าใจการเรนเดอร์ (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation  ได ้
3. สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2                เวลาเรียน 40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ าและสารและอุณหภูมิ
ภายในร่างกายมนุษย์ การรักษาดุลยภาพของกรด – เบสของเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่ง
แปลกปลอมแบบจ าเพาะและแบบไม่จ าเพาะ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทาง  ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การด ารงชีวิตของพืช สารอินทรีย์ในพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ระบบนิเวศ ไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ 
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียง
มาตรฐานสากลและผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

ตัวช้ีวัด 

 ว 1.1   ม. 4/1, ม. 4/2, ม. 4/3, ม. 4/4 
 ว 1.2 ม. 4/1, ม. 4/2, ม. 4/3, ม. 4/4, ม. 4/5, ม. 4/6, ม. 4/7, ม. 4/8, ม. 4/9, ม. 4/10,ม. 4/11,  

ม. 4/12    
 ว 1.3 ม. 4/1, ม. 4/2, ม. 4/3, ม. 4/4, ม. 4/5, ม. 4/6 
รวม 22 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31181  การออกแบบและเทคโนโลยี 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์

ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้างหรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะและ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงาน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
และการด ารงชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.1  ม 4/1, ม 4/2, ม 4/3, ม 4/4, ม 4/5 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31182   วิทยาการค านวณ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิง

นามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก
และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบ
ขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  

ปฏิบัติการสร้างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผล
และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเชิงค านวณสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีจิตส านึก
และรับผิดชอบ  
 
ตวัชี้วัด 

ว 4.2  ม.4/1  
 รวม  1  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1 และ 2                          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์และแปลความหมายของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัด 

อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ                   
โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง ความเร่ง
สู่ศูนย์กลาง การประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของรถบนถนนโค้ง การแกว่ง
ของวัตถุติดปลายเชือก การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง แรงโน้มถ่วงและ สนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วงของโลก ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ผลของสนามไฟฟ้า ต่ออนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ผลของสนามแม่เหล็กต่ออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรง
นิวเคลียร์อย่างอ่อน พลังงานในชีวิตประจ าวัน พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง พลังงานทดแทนประเภท
หมุนเวียน ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน พลังงานนิวเคลียร์
ฟิวชัน เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล ส่วนประกอบของ คลื่นกล อัตราเร็วของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียง สมบัติ
ของเสียง ระดับเสียง ความเข้มเสียง หูกับการได้ยิน บีต ดอปเพลอร์ ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพ้อง การน าความรู้
เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ แสง ตากับการมองเห็น การผสมแสงสี การผสมสารสี และการใช้ประโยชน์  การบอดสี 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล การ
ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสารข้อมูล สัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิทัล  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสัง เกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว2.2    ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10 
ว2.3    ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12 

รวม  22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32181  การออกแบบและเทคโนโลยี 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบของเทคโนโลยี 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบทางเทคโนโลยี กระบวนการ
เทคโนโลยี องค์ประกอบสัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิงวิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงาน
สะเต็ม การท าโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนา
ชิ้นงาน เพ่ือแก้ปัญหาในการท างาน การท าโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยี 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงาน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจนน า
กระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา น าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร 
และความสามารถในการตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึง
ประสงค์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการท างาน และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ ย่าง
สร้างสรรค ์
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม 5/1 
รวม   1  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพเคมี                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบที่อยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี ความเหมือนและ
ความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก จ านวนโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป ตารางธาตุ สมบัติการน าไฟฟ้า การ
ให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ
ธาตุแทรนซิชัน พันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม จ านวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วม
พันธะและสภาพขั้วของสาร พันธะไฮโดรเจน ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่าง
โมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน การเขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัว สมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดต่างๆ ของ
สาร สูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ผลของ
ความเข้มข้นพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี 
และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิด
จากกัมมันตภาพรังสี สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง สมบัติ
ทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น สมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครง สร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ 
และการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิ เมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมแนว ทางป้องกันหรือแก้ไข  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจตรวจสอบ การ
อภิปราย การอธิบายและลงข้อสรุป ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการท างานเป็น
กลุม่ ฝึกกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นสื่อในการเรียนการสอน  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยง
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมู ล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมและการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.
5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21,    ม.5/22, ม.5/23, 
ม.5/24, ม.5/25  

รวม 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32182   วิทยาการค านวณ 2                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2                                   เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิธีการน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้แก้ปัญหา 
วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้
พร้อมกับการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล และการท าข้อมูลให้เป็นภาพ 
 ปฏิบัติและมีทักษะในการน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
แก้ปัญหา  และสามารถเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง สามารถเก็บข้อมูล และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือประมวลผล และท าข้อมูลให้เป็นภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการน าเสนออย่างมี
จิตส านึก ความรับผิดชอบ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการน าวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การแก้ปัญหา และเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม 5/1 
รวม  1  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1 และ 2                          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลักเกิดบิกแบง หลักฐาน

ที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง  โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส่องสว่างวามสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างโชติมาตร ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและ 
สเป็กตรัมของดาวฤกษ์  วิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งแต่ต้นของดาวฤกษ์  กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่ง
เขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลม
สุริยะ พายุสุริยะ การส ารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทัศน์ในช่วงความยาวลื่นต่างๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานี
อวกาศ การน าความรู้ทางเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างของโลก หลักฐาน
ทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณี  สาเหตุกระบวนการเกิดพ้ืนที่
เสี่ยงภัยภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิ แนวทางการเฝ้าระวังและการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ การหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของน้ าผิวหน้าใน
มหาสมุทร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศจากแผนที่
อากาศ และน าข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาวางแผนในการด าเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเ กต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด         

ว3.1    ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6 , ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 
ว3.2    ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6 , ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10, ม.6/11,                  

ม. 6/12, ม.6/13, ม.6/14 
รวม  24  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33181  วิทยาการค านวณ 3                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี การ

น าแนวคิดเชิงค านวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการ
กับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่ างปลอดภัยมี
จริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการ
ด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.6/1  
รวม   1  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33182  วิทยาการค านวณ 4                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน  40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงาน
และ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ค านึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของ
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
อาชีพที่เก่ียวข้อง กับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมี
จริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการ
ด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.6/1  
รวม   1  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 164 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31201 ฟิสิกส ์1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง   จ านวน  2.0  หน่วยกิต 
         
 ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางฟิสิ กส์และหน่วยการ
ทดลองในวิชาฟิสิกส์ ความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยส าคัญ การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ผลการทดลอง ต าแหน่ง
และการกระจัด ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ความเร่ง การเคลื่อนที่
กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว วัตถุอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว การเคลื่อนที่ในแนวตรง เวกเตอร์ต าแหน่ง และ
เวกเตอร์ความเร็ ว ในสองมิติ  ความเร่ ง ในสองมิติ  ความเร็ วสั ม พัทธ์  แรงกฎการ เคลื่ อนที่ หนึ่ งของ  
นิวตัน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน น้ าหนัก กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
ของนิวตัน จุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง แรงเสียดทาน การน ากฎการเคลื่อนที่  
ของนิวตันไปใช้ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ อภิปราย การส ารวจตรวจสอบ  การ
ทดลอง   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสื่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบคน และอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอการแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี 

 2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสิกสไดถูกตองเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัดมา
พิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะหและแปลความหมายจากกราฟ                  
เสนตรง 

 3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางต าแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรงของการเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคาความเรงโนมถวงของโลก และ
ค านวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่ท ามุมตอกัน 
 5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งค านวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 6. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงที่ท าใหวัตถุมีน ้าหนัก รวมทั้งค านวณปริมาณ                   

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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 7. วิเคราะห อธิบาย และค านวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่ง

และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆและน าความรูเรื่อง
แรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 

  

รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31202 ฟิสิกส์ 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2                                   เวลาเรียน 80 ชั่วโมง   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่องสมดุลกลและเงื่อนไขที่ท าให้วัตถุหรือระบบอยู่ในสมดุลกลศูนย์กลาง
ของมวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และ
พลั ง งานจลน์ความสัม พันธ์ ระหว่ างงานกับพลั ง งานศักย์ โน้มถ่ ว ง  และความสัม พันธ์ ระหว่ างขนาด  
ของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออก แรงอนุรักษ์กฎการอนุรักษ์พลังงาน ก าลัง  เครื่องกลอย่างง่าย
ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โมเมนตัมการชนกับการชนกันของวัตถุ  
ในหนึ่งมิติ การดล แรงดล และกฎอนุรักษ์โมเมนตัมการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลมใน
ระนาบระดับ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ อภิปราย การส ารวจตรวจสอบ  การ
ทดลอง   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสื่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนตและผลรวมของโมเมนตที่มีตอการหมุน แรงคูควบและผลของแรง 
คู่ควบที่มีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู ในสมดุลกล และค านวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
 2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท าตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของวัตถุและ
ผลของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของวัตถุ 
 3. วิเคราะห และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับต า
แหนง รวมทั้งอธิบาย และค านวณก าลังเฉลี่ย 
 4. อธิบาย และค านวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธระหวางงานกับ
พลังงานจลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับ
ระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ ระหวางงานกับพลังงานศักย ยืดหยุ น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ  
ระหวางงานของแรงลัพธและพลังงานจลน และค านวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ 
 5. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห และค านวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานกล 
 6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด โดยใชความรู
เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล 
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 7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต กราฟความสัมพันธ 
ระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม 
 8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ น  
ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม 
 9. อธิบาย วิเคราะห และค านวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล และทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 
 10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเสน 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณต าง ๆ  
ที่เก่ียวของ และประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
รวม  10 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



[ หน้า 168 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31212  เคมี 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 60  ชั่วโมง    จ านวน 1.5  หน่วยกิต                 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA ข้อควรปฏิบัติใน
การท าปฏิบัติการเคมี ทั้งก่อนท าปฏิบัติการ และหลังท าปฏิบัติการ การก าจัดสารเคมี และการปฐมพยาบาลเมื่อ
ได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการวัดจากความเที่ยงและความ
แม่น อุปกรณ์วัดปริมาตรและวัดมวล เลขนัยส าคัญ หน่วยวัดในระบบเอสไอ แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย รวมทั้งวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ศึกษาแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และกลุ่มหมอก เขียนและแปล 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษา
ความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุและ
ตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม 
ขนาดไอออน พลังงานไอออไนเซชัน สัมภคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี ศึกษาสมบัติของธาตุ    แทรนซิชัน 
ธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตรังสี การสลายตัวและอันตรายจากไอโซโทปกัมมันตรังสี ค านวณครึ่งชีวิตของ
ไอโซโทปกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี การน าธาตุไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและชื่อของ
สารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิก
และสมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ โครงสร้างลิวอิส สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ ความยาว
พันธะและพลังงานพันธะ เรโซแนนซ์ การค านวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิริยา รูปร่างและสภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย การ
เกิดพันธะโลหะ และสมบัติของโลหะ และการน าสารประกอบชนิดต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 

1. บอก และอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี  
เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
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2. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้                     

แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลอง

อะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ 

อะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของ

ธาต ุ
8. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตาราง

ธาตุ 
9. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
11. อธิบายสมบัติ และค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15. ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค านวณพลังงาน

ที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุ

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุดเดือด และการ

ละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและ

น าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม 

รวม 25 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31222 เคมี 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน 60  ชั่วโมง  จ านวน 1.5  หน่วยกิต                 
 

 ศึกษาความหมายและค านวณมวลอะตอม มวลสัมพันธ์ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ โมล มวลต่อโมล มวล
โมเลกุลและมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษากฎ
สัดส่วนคงท่ี ค านวณอัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนโดยโมล ร้อยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและสูตรเอมพิริคัล 

ศึกษาหน่วยความเข้มข้นและการค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน 
ส่วนในพันล้านส่วน โมแลลิตี และเศษส่วนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์และจากการเจือจาง
สารละลายเข้มข้น เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  

ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี อัตราส่วนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมายสัญลักษณ์ใน
สมการเคมี ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษากฎการรวมปริมาตรแก๊สของเกย์-ลูสแซก 
และสมมติฐานของอาโวกาโดร ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโมล มวล ความ
เข้มข้น และปริมาตรแก๊ส ค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารก าหนดปริมาณ 
และผลได้ร้อยละ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและมวล
สูตร 

2. อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตร
ของแก๊สที่ STP 

3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
5. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่

ก าหนด 
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7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและจุดเยือก

แข็งของสารละลาย 
8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
13. ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
14. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

รวม  14  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว31241  ชีววิทยา 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา และ

การใช้ความรู้ทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยากับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความ
ตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาวิธีการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์ และน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ศึกษา
ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง หลักการท างาน วิธีการใช้รวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสร้าง
และหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การหายใจ
ระดับเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์สร้างพลังงานจากการสลายสารอาหารส าหรับน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของ
เซลล์ และการแบ่งเซลล์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบค้นข้อมูลการ
สังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู ความคิดความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก 

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่าง
ธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความส าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของกรดนิวคลิอิกท่ี

มีต่อสิ่งมีชีวิต 
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8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของ

เอนไซม์ 
10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัดขนาดโดยประมาณ 

และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 
11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการ

เอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ เอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้ง

อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่

มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
รวม  17  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว31242  ชีววิทยา 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน  60 ชั่วโมง    จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสร้างของ DNA การจ าลอง DNA การควบคุมลักษณะ

พันธุกรรมของ DNA มิวเทชัน และการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรม
ของเมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล การ
ถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษาเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน 
การหาขนาดของ DNA และการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA กับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและชีวจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่
ของแอลลีล และก าเนิดสปีซีส์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบค้นข้อมูล
การสังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู ความคิดความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ผลการเรียนรู้  

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจ าลองดีเอ็นเอ 

2. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

3. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
5. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้

เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
6. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไปอธิบาย

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น 
F1 และ F2 

7. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล 
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8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 
9. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออ

โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม  

นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต 
13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดย
ใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
รวม  15  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบ 

ปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้
เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการพัฒนาต่อยอด  

เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจน
สามารถน ากระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต รวมทั้งค านึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และการด ารงชีวิตจนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยี 
2. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากระบบเทคโนโลยี 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและวางแผนขั้นตอนการท างาน 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา 

รวม   5  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี การ

น าแนวคิดเชิงค านวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการ
กับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่าน
การท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถ
น าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมี
จริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการ
ด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ในการใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา 
2. ปฏิบัติใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน 
3. ปฏิบัติการแก้ปัญหาและออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
4. ปฏิบัติการวางแผนและออกแบบโครงงาน 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน   40 ช่ัวโมง    จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมีทฤษฎี
รองรับ ออกแบบ วางแผล และรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ สรุปผลองค์
ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ เสนอ
แนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของ
ศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ  และ

มีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ  วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสติที่เหมาะสม 
7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา I 30202  การสื่อสารและการน าเสนอ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่  2                            เวลาเรียน   40 ช่ัวโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียน
โครงร่าง บทน า เนื้อหาสรุปในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาวจ านวน 4,000 ค า 
หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2 ,500 ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษความยาว 

2,500 ค า 
3. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนาวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น e-comference, 

social media online 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว 32203 ฟิสิกส์ 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 80  ชั่วโมง    จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลื่นในเรื่ององคประกอบและการเคลื่อนที่ของ
คลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นเสียง สมบัติ
ของคลื่นเสียง หูและการได้ยิน ความเข้มของเสียงและมลพิษทางเสียงธรรมชาติของแสง        การสั่นพ องของ
เสียง บีตส์  ปรากฏการณดอปเพลอรและคลื่นกระแทก แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโคง เลนสบางและหลักการ
ของทัศนอุปกรณ์บางชนิดการรับรูสีของนัยนตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นแสง 
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบค้นข้อมูล การส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิด
มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรูการตัดสินใจ การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 

3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นโดยหลักการของ ฮอย
เกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น 

4. อธิบายและค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 
5. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียงองค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งค 

นวณปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
7. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการ

เกิดบีตส์ คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้
เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎก ารสะท้อน เขียนรังสีของแสงและค านวณ
ต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการ   น า
ความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และค า นวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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10. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ต าแหน่ง ขนาด   ชนิดของภาพ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
การน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

11 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาต่างกัน 

12. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และก ารผสมแสงสีรวมทั้งอธิบายสาเหตุ
ของการบอดสี 

  รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว 32204  ฟิสิกส์ 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน 80  ชั่วโมง  จ านวน  2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บ

ประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพน าไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย การหา
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า หลักการของ
มอเตอร์ กฎการเหนี่ยวน าไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    การตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ทดลองและอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลาง ท างไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและ การเหนี่ยวน า

ไฟฟ้าสถิต 
2. อธิบายและค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ คูลอมบ์ 
3. อธิบายและค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้ารวมทั้ง

สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจ ากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
4. อธิบ ายและค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า และคว ามต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 
5. อธิบ ายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของตัว

เก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า

ในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน าและ
พ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. ทดลองและอธิบ ายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวพ้ืนที่หน้าตัด 
และสภาพต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและ
ค านวณความต้านทานสมมูลเมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

9. ทดลองอธิบายและค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค านวณพลังงาน
ไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 
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10. ทดลองและค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 
11 อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่

น ามาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้าโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้าน
ค่าใช้จ่าย 

  รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32223  เคมี 3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาสมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน จ านวนโมล ของแก๊สที่สภาวะต่าง ๆ กฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การ
แพร่ของแก๊ส กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ความหมายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ย 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ ขณะหนึ่ง ทฤษฎีการชนของแก๊ส ทฤษฎีสภาวะแทรนซิชัน ความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว 
อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับ ค่าคงที่สมดุล ความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล หลัก
ของเลอชาเตอลิเอ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้จ านวน การทดลอง การก าหนดและควบคุมตัว
แปร การสังเกต การวัด การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ใช้ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า มีจิตวิทยาศาสตร์ ความใจกว้าง ความรอบคอบ การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ 
ความอยากรู้อยากเห็น ความซื่อสัตย์ การใช้วิจารณญาณ ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน และความมีเหตุผล 

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์ 
กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 

2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ                       

อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4. ค านวณความดนัย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้

กฎการแพร่ผ่านขอเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สใน

การอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ 

และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15. ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
16. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. ค านวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม  
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32224  เคมี 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน  60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส ค านวณความสามารถในการแตกตัวหรือ

ความแรงของกรดและเบส ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด
และเบส ศึกษาปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทเทรต และการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ ค านวณ
ปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต ศึกษาสมบัติและองค์ประกอบของ
สารละลายบัฟเฟอร์ รวมทั้งการน าความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสไปใช้ประโยชน์ 

ศึกษาเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา
รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ การเขียนและดุล
สมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์เคมีไฟฟ้าและการเขียนแผนภาพเซลล์ 
ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ ศึกษาหลักการท างานของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ หลักการทาง
เคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อน
ของโลหะ รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้  

1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินวเตด-ลาวรีและลิวอิส 
2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
3. ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
4. ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบส 
8. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
10. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส 
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11. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา

ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยา                    

รีดอกซ ์
14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิ กิริยา

รวม และแผนภาพเซลล์ 
16. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และปฏิกิริยาเคมี

ที่เกิดขึ้น  
17. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ 

การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
19. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว32243 ชีววิทยา 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อเยื่อและหน้าที่ ส่วนล าต้น และรากของพืช การเจริญเติบโตของส่วนล าต้น 
ราก ของพืช โครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักร
ของพืช การเกิดผล เมล็ด และการงอกของเมล็ด โครงสร้าง และหน้าที่ของใบ การค้นคว้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแรงวัตถุท่ีใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ า การล าเลียงสารใน
พืช การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการรตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ   การ
ส ารวจตรวจสอบ การทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดที่จะน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการ

ตัดตามขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่จาก

การตัดตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารและยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ ยวกับกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง 
10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และ

อุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
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13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ

ปฏิสนธิของพืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆของเมล็ดและผล 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและบอก

แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด  
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีนและกรดแอบไซ

ซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา ว32244 ชีววิทยา 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน 60 ชั่วโมง        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ขบวนการและวิธีการเอาอาหารเข้าสู่เซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เ ดียว และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง ประเภทการย่อยอาหารในสิ่งมีชีวิต เปรียบเทียบโครงสร้าง หน้าที่ในระบบย่อยอาหารของสัตว์มี
กระดูกสันหลังและมนุษย์ ขบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์ เพ่ือให้ได้พลังงาน โครงสร้างการหายใจของ
สิ่งมีชีวิตและขบวนการควบคุมการแลกเปลี่ยนแก๊สในมนุษย์ โครงสร้างระบบขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต   ขบวนการ
ล าเลียงสารเข้า – ออกจากเซลล์ร่างกาย โครงสร้างหน้าที่ของระบบล าเลียงสารในร่างกาย    ส่วนประกอบของเลือด 
หมู่เลือด โครงสร้างหน้าที่และกลไกการท างานของระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน
อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรียสังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบ

ย่อยอาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา                   

พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ 
7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุป

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของ

มนุษย์และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
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13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอด

น้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะและ

แบบจ าเพาะ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท าให้เกิดเอดส์ภูมิแพ้การสร้างภูมิ

ต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายของ

ฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

รวม  21  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบทางเทคโนโลยี  

กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบสัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิงวิศวกรรม สะเต็ม
ศึกษา โครงงานสะเต็ม การท าโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการ
สร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน เพ่ือแก้ปัญหาในการท างาน การท าโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ผลงานโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน และอาศัย
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาช่วยในการออกแบบ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจนน า
กระบวนการเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษามาช่วยในการ
ท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา น าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการท างาน และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของนวัตกรรมได้ 
2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 
3. นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมกราฟิกส าเร็จรูปในการท างานออกแบบ Infographic สร้างชิ้นงาน

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. นักเรียนสามารถเลือกใช้โปรแกรม 3 มิติ ช่วยในการออกแบบชิ้นงานได้ 
5. ปฏิบัติการจัดท าโครงงานบูรณาการสะเต็มโดยใช้แนวคิดเชิงวิศวกรรมมาช่วยในการท างาน 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32282  การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการโปรแกรมข้ันพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก โดย
ใช้ภาษา Python และใช้ไลบราลี่ ต่าง ๆ เช่น  Pandas, Matplotlib และ Numpy  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน
มาก เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างชิ้นงาน และศึกษากระบวนคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกที่เป็น
การสื่อสารผ่านภาพ โดยเน้นหลักการพื้นฐานทฤษฎี การออกแบบ ทฤษฎีสุนทรียภาพทางศิลปะ ทฤษฎีสี หลักการ
จัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การฝึกใช้ความคิดและจินตนาการในการแก้ไขปัญหา
ทางการสื่อสาร ทฤษฎีการสร้างสารสนเทศทางกราฟิก การออกแบบสารสนเทศและท าให้เห็นภาพเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบดิจิทัล  
 โดยอาศัยกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติการเขียนโปรแกรม กระบวนคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
กราฟิกท่ีเป็นการสื่อสารผ่านภาพแนวทางการพัฒนาโครงงานที่ใช้การเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างชิ้นงาน
น าเสนอชิ้นงานและผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เห็นคุณค่าในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง คิดแก้ปัญหา และร่วมมือกันพัฒนาชิ้นงานอย่างมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
และเกิดทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบกราฟิก  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การท านายเชิงตัวเลข การท านาย
เชิงหมวดหมู่  โดยใช้การค านวณทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน 

2. การท าข้อมูลให้เป็นภาพ โดยใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการออกแบบงานเป็น Infographic  
เพ่ือง่ายต่อการศึกษาข้อมูลและเข้าใจง่าย 
รวม 2  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว 33205  ฟิสิกส์ 5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน  80 ชั่วโมง  จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคใสนามแม่เหล็ก 

แรงกระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวน า แกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ ยวน า กฎการเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงวงจรพ้ืนฐานของไฟฟ้า
กระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่
โพลาไรซ์ แสงโพลาไรซ์เชิงเส้น แผ่นโพลารอยด์ การน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส 
ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล สมบัติของของไหลในอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 
      1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก าหนด รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 

2. อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก
ที่กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุ
เคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

5. อธิบายและค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของ

หม้อแปลงและค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรซ์ แสงโพลาไรซ์เชิงเส้น และแผ่น

โพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการท างานของ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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8. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการ

สื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัลได้ 
9. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการท างาน

ของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
10. ทดลอง อธิบาย และค านวณขนาดของแรงพยุงจากของไหล 
11. ทดลอง อธิบาย และค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 
12. อธิบายสมับติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณปริมาณ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการท างานของ     
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว 33206  ฟิสิกส์ 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน  80 ชั่วโมง   จ านวน  2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ ความเค้น ความเครียด มอดุลัสของยัง ความร้อน  

อุณหภูมิ ความจุความร้อน การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การถ่ายโอนความร้อน  แก๊สอุดมคติ กฎของบอลย์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ลูสแซก กฎของแก๊สอุดมคติ  ทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ส อัตราเร็วของโมเลกุลแก๊ส พลังงานภายในระบบกฎ
ข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม อะตอมและการค้นพบอะตอม
อิเล็กตรอน  รังสีแคโทด  การทดลองของทอมสัน  การทดลองของมิลลิแกน  แบบจ าลองอะตอมแบบจ าลองอะตอม
ของทอมสัน  แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด  สเปกตรัมของอะตอม  สเปกตรัมของอะตอมของแก๊ส  การแผ่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุด า  ทฤษฎีอะตอมของโบร์  ระดับพลังงานของอะตอม  การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์  
รังสีเอ็กซ์ ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  
ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมุติฐานของเดอบรอยล์ กลศาสตร์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก  
โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพ
นิวเคลียส องค์ประกอบของนิวเคลียส การค้นพบนิวตรอน การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป  
เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชัน ประโยชน์ของ
กัมมันตภาพรังสีและการใช้พลังงานนิวเคลียร์รังสีในธรรมชาติ  อันตรายจากรังสีการและการป้องกัน  การ
ค้นคว้าวิจัยและประโยชน์ด้านฟิสิกส์อนุภาค 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์  
การอภิปราย  การอธิบาย การสรุปผล  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเองตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่ถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่าต่าง ๆ

รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และน าความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

2. อธิบายและค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท าให้สารเปลี่ยนสถานะ และ
ความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

3. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลแก๊ส 

รวมทั้งค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5. อธิบายและค านวณงานที่ท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ความร้อน พลังงานในระบบ และงาน รวมทั้งค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและน าความรู้ เรื่อง พลังงานใน
ระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมทั้ง
ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. อธิบายปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน และ
ฟังก์ชันงานของโลหะ 

8. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
9. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
10. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณจ านวน

นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
11. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
12. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
13. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
14. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัย

ด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33225 เคมี 5                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบในชีวิตประจ าวัน เขียน
สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ วิเคราะห์
โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ตามระบบ IUPAC เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบ
ต่างๆ วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล
หรือโครงสร้างต่างกัน ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิรยาการเผาไหม้ 
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ทดสอบปฏิกิริยา
เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน และการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือ
พอลิเมอร์ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้
ประโยชน์ ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ อธิบายผลของ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่าง
ผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจได้ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยง
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมและการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบ
ในชีวิตประจ าวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
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4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตาม

ระบบ IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยา

กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ

อุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนิอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์ 
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว

ทางแก้ไข 
รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33226 เคมี 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 การศึกษา ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับ
สาขาวิชาอ่ืน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือ
ประเด็นที่สนใจน าเสนอ ผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสืบเสาะหาความรู้การ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และการอภิปรายรวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจได้ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยง
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมและการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน

งานนิทรรศการ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา ว33245  ชีววิทยา 5                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการ
ถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก โครงสร้างและหน้าที่
ของสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลังและไขสันหลัง การท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์พร้อมยกตัวอย่างโรคที่เกี่ยวข้องและแนวทาง
ในการป้องกันและรักษา ต าแหน่งจุดบอดโฟเวียร์ ความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง โครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด โครงสร้างและ
หน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ การท างานของข้อต่อและ
กล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและอาศัย
เพศในสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง กระบวนการสร้างสเปิร์ม เซลล์ไข่
และการปฏิสนธิในมนุษย์ การเจริญเติบโตในระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่และมนุษย์ หน้าที่ของ
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
ของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์
แสดงพฤติกรรม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเชลล์ประสาท 
 3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเชลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอด
กระแสประสาท 
 4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
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 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลาง สมองส่วน
หลังและไขสันหลัง 
 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ 
 7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้นและผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกันและรักษา 
 8. สังเกตและอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวียและความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
 9. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลาและนก 
 10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
 11. สังเกตและอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใน
สัตว์ 
 13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศ
หญิง 
 14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเชลล์ไข่และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
 15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่และมนุษย์ 
 16. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
 17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของสัตว์ 
 18. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 
 19. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา ว33246 ชีววิทยา 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลล์แรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจและสัตว์ การจ าแนกสิ่งมีชีวิตและการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ การสร้างไดโคโตมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิต กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ การเกิดและการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถันและวัฏจักรฟอสฟอรัส                       
ไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพิ่ม
ของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและแบบลอจิสติก การควบคุมการเติบโตของประชากร ทรัพยากรน้ า ทรัพยากร
อากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้น า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 3. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรพิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช 
สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจและสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
 4. อธิบายและยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อยและวิธีการเขียนซื่อ
วิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีซีส์ 
 5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนตออกเป็นหมวดหมู่ 
 6. วิเคราะห์ อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
 7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
 8. สืบค้นข้อมูลและเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถันและวัฏจักร 
ฟอสฟอรัส 
 9. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก 
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 10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบายและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
 11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิม
ของประชากรแบบลอจิสติก 
 13. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
 14. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ าและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา 
 15. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 16. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดินและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 17. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการท าลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 18. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลตลงและแนวทางในการอนุรักษ์
สัตว์ป่า 
รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31241 ชีวภาพเพิ่มเติม                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                              เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่และความส าคัญของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียสและออแกเนลล์ต่าง ๆ ภายในเซลล์ 

การรักษาดุลยภาพของน้ าและสารและอุณหภูมิภายในร่างกายมนุษย์ การรักษาดุลยภาพของกรด – เบสของเลือด 
กลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบจ าเพาะและแบบไม่จ าเพาะ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ 
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายหน้าที่และความส าคัญของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียสและออแกเนลล์ต่าง ๆ ของเซลล์ 
 2. อภิปรายกลไกการรักษาดุลยภาพน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต  
 3. อภิปรายกลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล้ามเนื้อโครงร่าง  
 4. อภิปรายกลไกการรักษาดุลยภาพของกรด – เบส ของเลือดโดยการท างานของไตและปอด 
 5. อภิปรายกลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอม และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
 6. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งเร้า 
 7. อภิปรายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรมและผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 8. อธิบายและยกตัวอย่างการจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและวิธีการเขียนซื่อวิทยาศาสตร์ในล าดับ                      
ขั้นสปีชีส์ 
 9. อภิปรายปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์และ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32249 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์เพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 และ 2                             เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์และแปลความหมายของปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัดอัตราเร็ว 

ความเร็ว ความเร่ง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมและ ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลางความเร่งสู่ศูนย์กลาง การ
ประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของรถบนถนนโค้ง การแกว่งของวัตถุติด
ปลายเชือก การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง แรงโน้มถ่วงและ สนามโน้มถ่วง การเคลื่ อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง
ของโลก ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง การมองเห็นสีของวัตถุ ตากับการเห็นสี การบอดสี แผ่นกรองแสงสี การผสม
แสงสี การผสมสารสี การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ การน าไปใช้ประโยชน์ของสารสีและแสงสี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบายความเร่งของ
วัตถุ  

2. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่การเคลื่อนที่แนวตรง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น 

3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก 
4. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
5. สังเกตและอธิบายการท างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และการน าไปใช้

ประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวัน 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  

 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะธาตุและสารประกอบ แบบจ าลองอะตอมของโบร์และกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน ชนิด
ของอนุภาคมูลฐานในอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ บอก
ลักษณะของตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มความเป็นโลหะและอโลหะ รวมถึงสมบัติของธาตุในตารางธาตุ อธิบาย
ลักษณะการเกิดพันธะโคเวเลนต์และพันธะไอออนิก พร้อมยกตัวอย่างและบอกสมบัติของสารประกอบ บอกความ
แตกต่างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว แสดงการเขียนสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมี 
และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี อธิบายลักษณะและโครงสร้างของ
สารอินทรีย์ในอาหาร ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน รวมถึงเกลือแร่ บอกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์พลาสติก  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การส ารวจตรวจสอบ การ
อภิปราย การอธิบายและลงข้อสรุป ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นสื่อในการเรียนการสอน  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยง
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิ ทยาศาสตร์ 
ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมและการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. จ าแนกธาตุและสารประกอบ และลักษณะการอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
2. บอกลักษณะแบบจ าลองอะตอมของโบร์และแบบจ าลองอะตอมกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 
3. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุชนิดจ านวนของอนุภาคมูลฐานในอะตอม 
4. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ และใช้ข้อมูลในการระบุต าแหน่งของธาตุในตาราง

ธาตุ 
5. บอกลักษณะของตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มความเป็นโลหะและอโลหะ รวมถึงสมบัติของธาตุใน

ตารางธาตุ 
6. อธิบายลักษณะการเกิดพันธะโคเวเลนต์และพันธะไอออนิก พร้อมยกตัวอย่างและบอกสมบัติของ

สารประกอบ 
7. ความแตกต่างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว 
8. เขียนสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร

กัมมันตรังสี 
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9. อธิบายลักษณะและโครงสร้างของสารอินทรีย์ในอาหาร 
10. บอกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์พลาสติก 

 
 
 
 
 

  

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก รอยต่อระหว่างชั้นโครงสร้างพร้อมหลักฐานสนับสนุน ศึกษา
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสันฐานพร้อมหลักฐานสนับสนุน ศึกษาสาเหตุและรูปแบบ แนว
รอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี และหลักฐานที่เป็นผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
ศึกษาสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิ พร้อมแนวทางการเฝ้า
ระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย รวมทั้งอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีตจากการใช้หลักฐานที่พบใน
ปัจจุบัน  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
3. ระบุสาเหตุ และอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่าง

หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของ

ภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย 

6. อธิบาสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31289 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเว็บส าหรับฝังงไคลเอนท์ กระบวนการออกแบบเว็บโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 

หลักการออกแบบเว็บ การออกแบบเว็บแบบปรับการน าเสนอได้เอง การออกแบบเว็บส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ออกแบบเว็บส าหรับแอพลิเคชันแบบคงหน้าจอเดียว การพัฒนาเว็บส่วนเบื้องหน้าแบบมีปฏิสัมพันธ์ เฟรมเวิร์คและ
เครื่องมือเพ่ือการออกแบบและพัฒนาเว็บ 

โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า เริ่มจากกระบวนการคิด การออกแบบและลง
มือสร้างเว็บไซต์ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกฝน ผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ  

เพ่ือเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีสมรรถนะที่ดีในการท างาน   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  น า
ความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. เทคโนโลยีเว็บส าหรับฝังงไคลเอนท์ 
2. หลักการออกแบบเว็บ 
3. เครื่องมือเพ่ือการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
4. เฟรมเวิร์คและการเลือกใช้งาน 
5. การเขียนเว็บไซต์และสามารถประยุกต์ใช้งาน 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31290 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมโดยน าใช้การของอัลกอริทึม โครงสร้างและรูปแบบการเขียนโปรแกรม

ด้วย PHP ฟังก์ชันของ PHP การรับข้อมูลจากผู้ใช้ การใช้ค าสั่ง SQL การเขียน PHP เพ่ือติดต่อฐานข้อมูล MY SQL 
การเขียน PHP กับการประยุกต์ใช้งาน การเขียนค านวณและสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล  รักษาความปลอดภัย
ข้อมูล ประยุกต์ฐานข้อมูลในงานต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล
เบื้องต้นและใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ 

โดยใช้กระบวนการพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ โพรโทคอลเอชทีทีพี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝังงแม่
ข่าย การจัดการคุ้กกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล จาวาสคริปต์และเทคโนโลยีเอ 
แจ๊กซ ์

เพ่ือเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีสมรรถนะที่ดีในการท างาน   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  น า
ความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. การวิเคราะห์โปรแกรม 
2. จัดการออกแบบโดยใช้ ผังงานและอัลกอลิทึม 
3. มีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วย PHP 
4. สามารถใช้ฟังก์ชันของ PHP และ Input Object ต่างๆ ใน HTML 
5. ใช้ค าสั่ง SQL 
6. การเขียน PHP และสามารถประยุกต์ใช้งาน 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31285   การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                              เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ความหมายและหลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  3  มิติเบื้องต้น  การติดตั้งโปรแกรม 3ds Max 9  
ส่วนประกอบต่าง ๆ  บนหน้าจอ 3ds Max 9  การใช้งาน 3ds Max 9  การสร้างวัตถุรูปทรง 3 มิติพ้ืนฐาน  การ
สร้างเส้น  2  มิติ  พ้ืนผิวของวัตถุ (Materials)  การสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)  การประมวลผลภาพ 
(Render Animation) 
 โดยใช้กระบวนการสร้างงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ  ใช้ความรู้  กระบวนการความคิด  
จินตนาการ  ทักษะเหตุผลและกระบวนการต่างๆทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนประสบการณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความสอดคล้องกัน 
 เพ่ือให้เกิดทักษะด้านวิชาชีพ  ทักษะการจัดการท างานอย่างเป็นระบบ  รู้จักหลักการแก้ปัญหาหรือสร้าง
งาน  เห็นคุณค่าของงาน  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายกราฟฟิก (Graphic)และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(Computer Graphic)ได ้
2. บอกประโยชน์ 3D 
3. อธิบายการลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรม 3ds Max 9 
4. ผู้เรียนปฏิบัติการเปิดแฟ้มใหม่  การอ่านแฟ้มงานเดิม  การบันทึกแฟ้มงาน  การออกจากโปรแกรม 
5. อธิบาย  Main Toolbar , Time Slider , Status Bar , Controls , Object Categories , Command 

Panals 
6. ปฏิบัติการ Menu Bar , Animation Keying Controls , Animation Playback Controls , 

Viewport Keying Controls 
7. อธิบายวิธีการแสดงผลบนหน้าจอ (Viewport) 
8. ปฏิบัติการปรับมุมมองของจอภาพ  การสร้างวัตถุ  การก าหนดสีให้กับวัตถุ  การปรับแต่งวัตถุขั้นพ้ืนฐาน  

การย่อขยายวัตถุ  การหมุนวัตถุ  การคัดลอกวัตถุ  การพลิกกลับวัตถุ 
9. อธิบายวิธีการสร้างรูปทรง 3  มิติ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว31286 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการตัดต่อภาพยนตร์  การก าหนดเสียงให้ตัวละคร  การก าหนดการปะทะกันของวัตถุที่ไม่ท าให้วัตถุ
เสียรูปทรง  การแตกกระจายของวัตถุ  ศึกษาเทคนิคขั้นสูงในการท างานด้าน  Animation  และเทคนิคพิเศษที่
น ามาช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมถึงได้ศึกษาเรื่องการใส่กระดูก ,  การท า  bind  skin  กับ
กระดูกในแบบต่าง ๆ  ทั้ง  rigid  skin  และ  smooth  skin  แบบละเอียด  รวมทั้งเรียนรู้แก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่
เกิดข้ึนจากการท างานในการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การสร้างงาน
ภาพเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ือน าเสนองานต่าง ๆ  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการน าเสนองานต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  น าความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้เส้น (Motion Path) 
2. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้การดัดแปลงรูปทรงวัตถุแบบต่าง ๆ แบบ NonLinear    
3. ก าหนดการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Control) โดยการ Set Driven Key 
4. ปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวท่าทางของตัวละคร (Charater Set up) ได้เสมือนจริง       

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 214 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32287 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน  20  ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และการใช้งานโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร์  เช่น  โปรแกรม 

Adobe Illustrator เป็นต้น  การสร้างรูปทรง ต่าง ๆ  วัตถุ (Object) และสัญลักษณ์ (Symbol)  การท างานกับสี  
การจัดการภาพ  การท างาน   กับตัวอักษร  การใช้งาน  Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh และการ
ปรับแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเอฟเฟกต์ (Effect) รวมไปถึงการสร้างตัวการ์ตูน 
          อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และการใช้งานโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร์ เช่น  โปรแกรม 
Adobe Illustrator เป็นต้น  การสร้างรูปทรงต่าง ๆ วัตถุ (Object) และสัญลักษณ์ (Symbol)  การท างานกับสี  
การจัดการภาพ  การท างานกับตัวอักษร  การใช้งาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh และการ
ปรับแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเอฟเฟกต์ (Effect) และสร้างสรรค์ชิ้นงานตามหัวข้อที่ก าหนดให้ได้อย่างน้อย  
1  ชิ้นงาน 
          เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการท างานเกี่ยวกับการใช้โปแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ สามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืน ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมที่เหมาะสมในการ
ท างานด้านกราฟิก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และการใช้งานโปรแกรมวาดรูป เช่น โปรแกรม Adobe 
Illustrator เป็นต้น ได้ 
          2. ปฏิบัติการสร้างรูปทรงต่าง ๆ สร้างวัตถุ (Object) และสัญลักษณ์ (Symbol) 
          3. ปฏิบัติการท างานกับตัวอักษรได้ 
          4. ปฏิบัติการใช้งาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh  
          8. ออกแบบกราฟิกตัวการ์ตูน 
รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 215 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32288  การถ่ายภาพและตัดต่อภาพดิจิทัล          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน  20  ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการเล่าเรื่องด้วยภาพ เทคนิคการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์แนวความคิด แนวคิดเบื่องต้นของการ

ถ่ายภาพ และศึกษากระบวนการถ่ายภาพยนตร์ การจัดวางและเคลื่อนไหวกล้องถ่ายภาพ การใช้เลนส์ การจัดแสง 
ความต่อเนื่องการการตัดต่อวิดีโอ ความรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอเบื้องต้น 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการเขียนสคริปต์และการถ่ายภาพและวิดีโอ โดย ใช้การคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
วางแผน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ การใช้เหตุและผล  

เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องการถ่ายและตัดต่อภาพดิจิทัล ไปใช้ในการท างาน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  

 
ผลการเรียนรู้ 
            1.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์ 
            2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น 
            3.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น 
            4.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ 
            5.  สามารถสร้างสื่อวิดีทัศน์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์   
รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 216 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                             เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนด  แสง  เงา  การควบคุมแสงสว่าง  การก าหนดความใส  ความเงาของวัตถุ  
การท าหยดน้ าโดยใช้ตัว  Mental  Ray  ในการสนับสนุนการท างานของ  Shader,  Light  และ  Texture  ทุกตัว
ในโปรแกรม  Maya  เพ่ือให้การก าหนดแสง,  สีของงาน  มีความเสมือนจริงมากขึ้น  โดยการปรับแต่ง  Mental  
Ray  ซึ่งจะท าให้สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ผลงานได้เสมือนจริงมากยิ่งข้ึน 
 ปฏิบัติการสร้างงานภาพเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ือน าเสนองานต่าง ๆ เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการน าเสนองานต่าง ๆ ได้ 

เพ่ือสร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ  ขยันหมั่นเพียร  เอ้ือเฟื อเผื่อแผ่  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  น าความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติการ Menu Bar , Animation Keying Controls , Animation Playback Controls , 
Viewport Keying Controls 

2. อธิบายวิธีการแสดงผลบนหน้าจอ (Viewport) 
3. ปฏิบัติการปรับมุมมองของจอภาพ  การสร้างวัตถุ  การก าหนดสีให้กับวัตถุ  การปรับแต่งวัตถุขั้นพ้ืนฐาน  

การย่อขยายวัตถุ  การหมุนวัตถุ  การคัดลอกวัตถุ  การพลิกกลับวัตถุ 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 217 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง  Texture  Effects  และการสร้าง  Shaders  ให้วัตถุ  และตัวละครต่าง ๆ 
ด้วยตัวเอง  เป็นการก าหนด  Texture  ให้วัตถุโดยใช้  Mental  Ray  Shaders  โดยจะสามารถสร้าง  Texture  
ให้กับวัตถุ  เช่น  การก าหนดพ้ืนผิวให้เหมือนกระจก,  พ้ืนผิวมันวาว,  พลาสติก,  โลหะมันวาว,  แสงที่สะท้อนจาก
กระดาษ,  พ้ืนผิวที่เหมือนกระจกฝ้าและการก าหนดให้พ้ืนที่ภายในโมเดลของวัตถุเป็นเหมือนกับแก้วน้ าหรือ
ของเหลว  การ  Map  Texture,  Paint  Effect  ให้ดูแนบเนียน 
 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและใฝ่เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการคิดและออกแบบสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการน าไปใช้งาน 

เพ่ือเกิดความรู้ ความเข้าใจ น าความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่
อย่างพอเพียงสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท า Special Effects การจัดองค์ประกอบฉากต่างๆโดยการ จ าลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติได้ 
2. ผู้เรียนเข้าใจการใช้งานแสงแบบต่าง ๆ และสามารถปรับแสง เงา ให้เข้ากับองค์ประกอบฉากได้ 
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างองค์ประกอบฉาก บรรยากาศต่าง ๆ ของฉากในภาพยนตร์ได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 218 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33281 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาหัวใจหลักในการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ ให้เหมาะกับงานประเภทต่าง ๆ  ทฤษฎีสี  
การเลือกใช้คู่สี ฝึกเทคนิคการตัดต่อ และการปรับแต่งภาพภาพชั้นสูง เทคนิคการ Retouch หน้า และการสร้าง 
Photo Effect ในโปรแกรมกราฟิกข้ันสูง การน าภาพจากแหล่งภาพต่าง ๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการ 
เรียนรู้แนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ 

ฝึกใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติ และ
กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีนิสัยรักการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจกระบวนการความคิดในการออกแบบงานรูปแบบต่าง ๆ 
2. เข้าใจทฤษฎีสี การเลือกใช้คู่สี ในการออกแบบงานกราฟิก 
3. สามารถเลือกใช้แหล่งข้อมูลทางกราฟิกจากแหล่งต่าง ๆ  
4. สามารถออกแบบและตัดต่อภาพขั้นสูง 
5. เข้าใจแนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 219 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา ว33282  โครงงานด้านการพัฒนาสื่อประสม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาภาพรวมของสื่อประสม ความส าคัญของการผลิตสื่อประสม การเขียนบทด าเนินเรื่อง หลักการและ
กระบวนการในการออกแบบและผลิตสื่อประสม การจัดองค์ประกอบสื่อประสม เทคนิคการน าเสนอในรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่จ าเป็นในการผลิตสื่อ เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติท าโครงงานการ
ออกแบบและผลิตสื่อประสม 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการสร้างงานแบบสื่อประสมและการใช้โปรแกรมส าหรับน าเสนองานออกแบบ
และสร้างสื่อการน าเสนอในรูปแบบสื่อประสม โดยใช้หลักการ วิธีการข้ันตอนการออกแบบสื่อประสม ความสามารถ
ในการน าเอาสื่อประสมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้าน มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความหมายของมัลติมีเดีย องค์ประกอบมัลติมีเดียและอธิบายเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับ
มัลติมเีดีย 

2. สามารถสร้างภาพและน าภาพนิ่งมาประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียได้ 
3. สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวและน าภาพเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียได้ 
4. สามารถใช้โปรแกรมวีดีโอและน าวีดีโอ มาประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียได้ 
5. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 



[ หน้า 220 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33283  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 1                                       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ตัวละครให้สมจริงด้วยการสร้างทรงผมต่าง ๆ  และการท าให้ทรงผมมีการ

เคลื่อนไหวที่พลิ้วไหวเป็นธรรมชาติดังที่เห็นในสื่อโฆษณา  และภาพยนตร์  Hollywood  รวมถึงการสร้างขน  Fur  
ให้กับขนสัตว์  โดยในระดับนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ  มากมายในการท างานของ  Maya  Hair  และ  Fur  อาทิ
เช่น  เทคนิคการสร้างผม  การก าหนดให้มีการปะทะกันระหว่าง  Hair  และวัตถุ  เทคนิคการใส่สีให้เส้นผมและขน  
การสร้างเงาให้เส้นผมและขน 

โดยใช้กระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ ออกแบบชิ้นเพื่อน าเสนอให้มีความเหมาะสมสวยงาม 
เห็นคุณค่าของผลงานที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน ใฝ่เรียนรู้มีความ
มุ่งมั่นในการคิดและออกแบบสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะการน าไปใช้งาน  สามรถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการสร้างรูปทรง  3  มิติ 
2. ปฏิบัติการสร้างรูปทรง  3  มิติ  Standard  Primitives  และ  Extended  Primitives 
3. อธิบายและปฏิบัติการกลุ่มค าสั่งในการเขียนลายเส้น  2  มิติ 
4. อธิบาย  Controls  Toolbar 
5. ปฏิบัติการเปิดหน้าต่าง  Material  Editor  และน าภาพมาใส่ในวัตถุ 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว33284 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2                             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการท าเสื้อผ้า  โดยการใส่  NCloth  ให้กับตัวละคร  เพ่ือให้การท างานเกิดความ

สมจริงมากขึ้น  การเรียนการสอนในระดับ  Advanced  Visual  Effects  2  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ตัว
ละครให้สมจริงด้วยการสร้างเสื้อผ้าให้ตัวละคร  และการท าให้เสื้อผ้ามีการพลิ้วไหวเป็นธรรมชาติ  โดยในระดับนี้จะ
ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ  มากมายในการท างานของ  NCloth  

โดยใช้กระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ ออกแบบชิ้นเพื่อน าเสนอให้มีความเหมาะสมสวยงาม 
เห็นคุณค่าของผลงานที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน สามารถคิดและออกแบบสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะการน าไปใช้งาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
2. ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
3. อธิบายรายละเอียดในส่วนของ  Mode  ในการ  Render 
4. ปฏิบัติการ  Render  Animation  เป็นไฟล์  VDO  นามสกุล  .avi 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วิสัยทัศน ์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่ความดี  รักษ์ความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 

 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่เปิดสอน  

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 
1 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 

2 
ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

ม.2 
1 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 

2 
ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

ม.3 
1 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 

2 
ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 
1 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 
2 I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.4 
1 

ส  31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 
ส  31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 

2 
ส  31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 2 
ส  31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2 0.5 1 

ม.5 
1 

ส  32101 สังคมศึกษา 2 1.0 2 
ส  32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0.5 1 

2 
ส  32103 สังคมศึกษา 3 1.0 2 
ส  32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

ม.6 
1 ส  33101 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 2 
2 ส  33102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้น 

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.4 
1 ส 31201 อาเซียนศึกษา 1             0.5 1 
2 ส 31202 อาเซียนศึกษา 2             0.5 1 

ม.4-6 1-2 

ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1.0 2 
ส30241 การเงิน การธนาคาร และการคลัง 1.0 2 
ส30223 ทักษะชีวิตและสังคม 1.0 2 
ส30263 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 2 
ส30283 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 2 
ส30261 ท้องถิ่นของเรา 1.0 2 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา   ส21101    สังคมศึกษา 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1    ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  60  ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ  จนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา 
ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ 
บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความจ าเป็นที่ ทุกคนต้องเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 
อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (ธาตุ 4) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ 
(ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิก-เจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 
ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชา ผู้ควรบูชา)  พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง  ย  เว เสวติ ตาทิ
โส  (คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น)  อตฺตนา โจทยตฺตาน  (จงเตือนตนด้วยตน)  นิสมฺม  กรณ  เสยฺโย  (ใคร่ครวญก่อน
จึงท าดีกว่า)  ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา  (เรือนที่ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้)  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนา 
แก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการด ารงชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่า
เทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก)  สวดมนต์  แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ การ
ปฏิบัติตน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ  บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา  การจุดธูปเทียน การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่อง ค าอาราธนาต่าง ๆ ประวัติ ความส าคัญ และการ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส ารวจ สืบค้นพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด 
ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก  ลักษณะทางกายภาพ ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 โดยใช้กระบวนการศึกษา  การคิด  การวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  โดยใช้
ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค์รวม การ
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ใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์  การใช้สถิติพ้ืนฐาน  รวมถึง
ทักษะด้านการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต   มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างสันติสุข  และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการคิด
และแก้ปัญหา  มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์แวดล้อมในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 ม.1/11 
ส 1.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ส 5.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3     
ส 5.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    

รวม 23 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา   ส21102  ประวัติศาสตร์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

การศึกษาและวิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ และความส าคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคตท่ีมาและตัวอย่างการใช้ศักราช ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชแบบ
ต่างๆ การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเหตุการณ์สมัย
สุโขทัยประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  และกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตลอดจนช่วยให้เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักและความภูมิใจในการเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1    ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 
 ส 4.3    ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 
รวม  6   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ส21103  สังคมศึกษา 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์  ทรัพยากรมีจ ากัด  ความต้องการมี ไม่จ ากัด ความขาด
แคลน การเลือก ค่าเสียโอกาส  การบริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมและประเทศ   สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง รายได้ รายจ่าย 
การออม  การลงทุนระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค   ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การ
พ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 
และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ การเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล หลักการ เจตนารมณ์   โครงสร้าง และ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

  โดยใช้กระบวนการศึกษา  การคิด  การวิเคราะห์  การอธิบาย กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา  การน าเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ การอภิปราย การ
แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้ าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ   และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  
เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยและตระหนักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต   มีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 ส 2.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 3.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3      ส 3.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    

รวม 14 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา   ส21104  ประวัติศาสตร์ 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  ในด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสุโขทัย และความเสื่ อมอ านาจของ
อาณาจักร ที่ตั้ง และ สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียน ที่ถือว่าเป็นพัฒนาการ
ของภูมิภาค ที่ตั้งและแหล่งความส าคัญของแหล่งอารยธรรม  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  และกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ ทั้ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่รวมกันได้อย่าง
สันติสุข 

 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2   ม.1/1 ,ม.1/2  
รวม 2  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 การก าหนดประเด็นปัญหา  การตั้งสมมติฐาน  การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม  การบันทึก  การจัด
หมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การสรุปความรู้และข้อค้นพบ การน าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  
 การฝึกทักษะ  การตั้งประเด็นปัญหา  การตั้งสมมติฐาน การศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม  การบันทึก   การ
จัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น รวบรวมข้อมูล 
กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ 
สรุปความรู้ข้อค้นพบ  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศได้ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจได้ 
3. ออกแบบ วางแผน โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ 

 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มได้ 
 8. น าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบได้ 
 9. บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
รวม  9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  I20202  การสื่อสารและการน าเสนอ              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 กระบวนการขั้นตอน การวางแผน การใช้ภาษาเพ่ือรายงาน การเขียนรายงานการศึกษา การค้นคว้า และ
การน าเสนอความรู้ ข้อค้นพบ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและการออกแบบจัดท าโครงงาน 
การฝึกทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า โดยเรียบเรียง  เชื่อมโยงเนื้อหาสาระ ข้อมูลอย่างมีความสัมพันธ์   
สอดคล้อง  สมเหตุสมผล มีเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถูกต้องและสละสลวย ตามหลักการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ และจัดท าเอกสารรายงานได้ถูกต้องตามหลักการหรือข้อก าหนด 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอความรู้ ข้อค้นพบ เห็น
ความส าคัญและคุณค่าการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะได้ 
2. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างได้ 
3. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 ค าได้ 
4. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือ

กลุ่ม (Oral Panel Presentation) ได้ 
5. ใช้สื่อ อุปกรณ์ในการน าเสนออย่างเหมาะสมได้ 
6. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 234 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส22101  สังคมศึกษา 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ความรู้ในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม   และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา  การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และทางสังคมของ
ทวีปยุโรปและแอฟริกา  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  ปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา  สาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  ความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน  ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยปัจจุบัน  กระบวนการในการ
ตรากฎหมาย  การปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษย์ชน  การปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน    มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในการสืบค้นข้อมูล  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารที่เรียนรู้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในการสืบค้น
ข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการเรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่า  และ
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 2.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

ส 2.2   ม.2/1, ม.2/2  
ส 5.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ส 5.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

รวม  13  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา   ส22102  ประวัติศาสตร์ 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ อย่างง่าย   เช่น   
การศึกษาภูมิหลังของผู้ท าหรือผู้ เกี่ยวข้อง สาเหตุช่วงระยะเวลารูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์    
ยกตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย   ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองหรือ
หลักฐานสมัยอยุธยา (เชื่อมโยงกับมาตรฐานสาระ 4.3) ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ในสมัย
อยุธยาและธนบุรี  (เชื่อมโยงกับมาตรฐานสาระ 4.3)   และข้อความบางตอนในพระราชพงศาวดารอยุธยา   
จดหมายชาวต่างชาติ  ที่ตั้งและสถานภาพทางภูมิศาสตร์  ของภูมิภาคต่าง  ในทวีปเอเชีย  (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้)  ที่มีผลต่อการพัฒนา  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
(ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการระบุที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออก  และแหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย   อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน  เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์  มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3  
    ส 4.2  ม 2/1, ม 2/2  
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา   ส22103  สังคมศึกษา 4                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน  60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ความรู้ความส าคัญการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่
เป็นรากฐานวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ  ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน และ
การจัดระเบียบสังคม  เนื้อหาสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
ความส าคัญของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ มีมารยาทตามความเป็นศาสนิกชนที่ดี  คุณค่าของศา
สนพิธี  วันส าคัญทางศาสนา  และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  รู้ธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ตามที่ก าหนด  ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการ
ออม  การผลิตสินค้าและบริการ แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ  แนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าในประเทศ และ
ต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้ารวม 
โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม   สามารถสื่อสารที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในการสืบค้นข้อมูล  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุน การผลิตสินค้า     
และบริการ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   อยู่อย่างพอเพียง  มีมินัยในการใช้จ่าย   มุ่งมั่นในการท างาน    มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา  และการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมไทยและในโลกอย่างมีความสุข  
 

ตัวช้ีวัด  

   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 3.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4    

   ส 3.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4     

รวม  24  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา   ส22104  ประวัติศาสตร์ 4                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
              

ศึกษาวิเคราะห์การสถาปนาอยุธยา  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองอยุธยา และพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาในด้านการเมือง  การปกครอง   สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    การเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2   การกู้เอกราช  และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลอภิปรายน าเสนอ เพื่อความเข้าใจในความส าคัญของการศึกษา
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี   เช่น  การควบคุมก าลังคน  และศิลปวัฒนธรรม  วีรกรรม
ของบรรพบุรุษไทยผลงานของบุคคลส าคัญของไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ,พระ
สุริโยทัย , พระนเรศวรมหาราช , พระนารายณ์มหาราช ,  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ  (บุญมาก)   สามารถเลือกสรรการใช้ภูมิ
ปัญญา   ผลงานของบุคคลส าคัญ  เป็นแนวทางหรือแบบอย่างในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ การด ารงความเป็นไทย
เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและความส าคัญของวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยรวมทั้ง
ผลงานส าคัญของบุคคลที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน 
 
ตัวช้ีวัด   
 ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3     
รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส23101  สังคมศึกษา 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล วิ เคราะห์การเกิดภัยพิบัติ ท าเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กายภาพ
และสังคมที่มีผลต่อท าเล ที่ตั้ง ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และศึกษา
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของการกระท าความผิด ของคดีอาญา
และคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากลทีเหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเทศ สาเหตุ
ปัญหาทางสังคม และแนวคิดในกาลดความขัดแย้ง ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษาและวิเคราะห์ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับ
ประเทศอ่ืน  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจอธิปไตย และการจัดรูปแบบการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยใช้กระบวนการการตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปเพ่ือตอบค าถามในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการคิด ทักษะการคิดแบบเชิงภูมิสัมพันธ์
ความสามารถการสื่อสาร การสังเกต การคิดแบบองค์รวม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้สถิติพ้ืนฐาน การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต การ
ใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการโดย
คิดแบบมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสรางค่านิยม กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต และให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรี ยนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ส5.1  ม.3/1, ม.3/2 
ส5.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ส23102  ประวัติศาสตร์ 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3    ภาคเรียนที่ 1                              เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผล และศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตนตามความสนใจ โดยจัดท า
โครงงานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะการสังเกต การสืบค้น การส ารวจ การวิพากษ์ข้อมูล กา รวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การสร้างความรู้ใหม่ การให้เหตุผล ทั้งนี้เพ่ือฝึกฝนทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราว
ต่างๆอย่างเป็นระบบ 

การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการ
สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและผล
เหตุการณ์ส าคัญที่มีต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น สนธิสัญญาเบาว์ริงในรัชกาลที่ 4 การปฎิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 
5 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของไทยในสังคมโลกตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ชาติไทย  

วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาของชาติไทย โดยใช้
ทักษะการรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ ทั้งนี้
เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรักและความความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย 
ตระหนักและเห็นความส าคัญในบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้องและสร้างสรรค์ความเจริญให้ประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส. 4.1 ม. 3/1, ม. 3/2 
 ส. 4.2 ม. 3/1, ม. 3/2  
รวม  4   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส 23103 สังคมศึกษา 6                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ อธิบายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ อธิบายบทบาทหน้าที่
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคลกลุ่มคน
และประเทศชาติอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดวิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนว
ทางแก้ไข วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ  อธิบายบทบาทความส าคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ วิเคราะห์และประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ 
วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
  โดยใช้กระบวนการตั้งค าถามเชิงเศรษฐศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปเพ่ือตอบค าถามในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการคิด ทักษะการคิดแบบการใช้วัฏจักรการ
เรียนรู้ 5Es ประกอบด้วย การกระตุ้นความสนใจ (Engage) ส ารวจค้นหา (Explore) อธิบายความรู้ (Explain) ขยาย
ความเข้าใจ (Expand) ตรวจสอบผล (Evaluate) ความสามารถในการสื่อสาร การสังเกต การคิดแบบองค์รวม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต การใช้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ กระบวนการคิด
แบบมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 3.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3 
ส 3.2  ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5, ม3/6 
ส 1.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5, ม3/6, ม3/7, ม3/8, ม3/9, ม3/10 
ส 1.2  ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5, ม3/6, ม3/7 

รวม 26 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส23104  ประวัติศาสตร์ 6                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3     ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลก และวิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆของโลก 
ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวภูมิภาคต่างๆของโลกมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง การเรียนรู้ภูมิหลังและพัฒนาการด้านต่างๆในแต่ละภูมิภาคของโลก จะท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในความสืบเนื่องของอารยธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันได้กระจ่างชัดมากขึ้น 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ถึงสองครั้ง คือ สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ท าให้มนุษย์ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมหาศาล ความพินาศหายนะจากสงคราม ท าให้มนุษย์
ได้บทเรียนจากความขัดแย้งต่างๆ และพยายามแสวงหาสันติภาพโดยมีความร่วมมือและประสานประโยชน์กัน 
เพ่ือให้โลกเกิดความม่ันคงและความสงบสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส  4.3 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3ม ม. 3/4 
รวม  4   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส31101   สังคมศึกษา 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4      ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา  
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวช้ีวัด  
 ส.2.1  ม.4/6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5  
 ส 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส31102  ศาสนาและวัฒนธรรม 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิต
จากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกี สาโคตมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์ ) 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ 
ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก)  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย 
หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3)  นิโรธ 
(ภาวนา 4) มรรค (พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์
ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้  บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ 
คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/11, ม.4-6/13 
รวม  7  ช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส31103  ประวัติศาสตร์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4     ภาคเรียนที่ 2                      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ
พัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญ
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริม
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างาน 
 
ตัวช้ีวัด      

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

รวม  4   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ส31104  ศาสนาและวัฒนธรรม 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหน้าที่ชาวพุทธเข้าใจกิจของสงฆ์  คุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก  การรักษาศีล 8   ทิศทั้ง 6 การ
เข้าร่วมกิจกรรมชาวพุทธ การเข้าค่ายธรรมะ  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  มารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุ การปฏิสันถารต่อพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆ การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน4  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบ
เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน)  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วันธรรมสวนะ การปฏิบัติตนในวันส าคัญ ศาสนพิธี   ศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ สอดคล้องกับ มัชฌิมาปฏิปทา   การ
สัมมนาและเสนอแนวทางในการศึกษาท่ีสมบูรณ์ วิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มรรคมีองค์ 8  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ส.1.1  ม.4-6 /14, ม.4-6/15, ม.4-6 /16, ม.4-6 /19, ม.4-6 /20 
ส.1.2  ม.4-6 /1, ม.4-6/2, ม.4-6 /3 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 247 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส32101   สังคมศึกษา 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นคว้า  วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์  และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  ลักษณะกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  สถานการณ์  
สาเหตุ  และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  และภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก  ระบุมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง  การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  
วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การใช้
เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  การคิดเชิงพ้ืนที่  การคิดแบบองค์รวม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้
สถิติพ้ืนฐาน  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  รวมถึงด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  มีส่วนร่วมในการจัดการ  
พัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 5.1  ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3 
ส 5.2  ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4 

รวม 7 ตัวช้ีวัด  
 
 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 248 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส32102  ศาสนาและวัฒนธรรม 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามวินัย แห่ง พระพุทธศาสนา
และการคิดแบบวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา เน้นความสัมพันธ์ของ เหตุปัจจัยและวิธี
แก้ปัญหาฝึกตนไม่ให้ประมาทมุ่งประโยชน์สุข  และสันติภาพแก่บุคคล   สังคม   และโลก 
 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์  การเมืองและสันติภาพหรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือศึกษาพุทธสาวก พุทธสาวิกา พระธัมมทินนา เถรี จิตตคหบดี  พระอานนท์ พระปฏาจาเถรี                      
จูฬสุภัททา  สมุทมาลาการ ชาดก –มโหสถชาดก  มหาชนกชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระพรหม มังคราจารย์  
(ปัญญานันภิกขุ)   ดร.เอ็มเบดการ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท)   พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)   อนาคริกธรรมปาละ 
  ศึกษาวิเคราะห์   วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎก   และคัมภีร์ของศาสนาอ่ืนๆ การสังคายนาและการ
เผยแพร่พระไตรปิฎก  เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก 
 
ตัวช้ีวัด      
 ส 1.1  ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/ 11  

ส 1.1  ม.4-6/12, ม.4-6/14, ม.4-6/15 
รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[ หน้า 249 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส32103  สังคมศึกษา 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

รู้ เข้าใจความหมาย ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีข้อเสียของตลาดแต่ละ
ประเภท การก าหนดราคาตาม อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาเชิงกลยุทธ์ การก าหนดอัตราค่าจ้าง กฎหมาย
แรงงาน บทบาทของรัฐในการควบคุมราคา เพ่ือแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความส าคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการน าความส าเร็จของ
สหกรณ์บางแห่ง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ อภิปรายบทบาทของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ด้วยนโยบายการเงิน  และการคลัง  วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย และวิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ศึกษาสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ เพ่ือมาเป็นกรณีศึกษา หาความจริง และความน่าจะเป็น 
เห็นคุณค่า และความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและตระหนักในคุณค่าของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขของครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
รวม 7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[ หน้า 250 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส32104  ศาสนาและวัฒนธรรม 4                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
       
 ศึกษาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการท าความดี ความชั่ว โยนิโสมมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ ประวัติ
พระพุทธเจ้า  มุหมัด พระเยซู  
      อธิบายคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม และจริยธรรม การขจัดความขัดแย้ง เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   
และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบยนิโสมนสิการ  10  วิธี  (เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบแบบสามัญ
ลักษณะ  แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  และแบบวิภัชวาท) สามารถสวดมนต์แปล และแผ่เมตตารู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ    
และประโยชน์ของการบริหารจิต และเจริญภาวนา  
     ศึกษาการบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนา เช่น สาราณียธรรม 6  อธิปไตย 3  มิจฉาววณิชา 5  อริวัตาฒิ 5  โภคอาทิยะ 5  
คริสต์ศาสนา  ได้แก่  บัญญัติ  10  ประการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธร รม  (เฉพาะที่
เกี่ยวข้อง)   สภาพปัญญาในชุมชนและสังคม 
 ศึกษาหลักธรรม   คติธรรม   การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอ่ืนรวมถึงการปกป้องคุ้มครองด ารงรักษาพระพุทธศาสนาของพระพุทธบริษัท ในสังคมไทยปลุกจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธเพื่อการพัฒนาตน  พัฒนาชาติและโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 1.1  ม.4-6/16, ม.4-6/17, ม.4-6/18, ม.4-6/19, ม.4-6/20, ม.4-6/21, ม.4-6/22 , 
ส 1.2  ม.4-6/4, ม.4-6/5 

รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[ หน้า 251 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ส33101  ประวัติศาสตร์ 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนที่ 1                       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  ที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม   เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ การวิพากษ์ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห ์
 เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เข้าใจและ
ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันสร้างสันติสุข สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 ส 4.3  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/5 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 252 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส33102  สังคมศึกษา 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
   
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เสนอแนวทางทางการเมืองการ
ปกครอง ที่น าไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเอง  
และครอบครัว 
 โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ การวิพากษ์ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ มีความ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 ส 3.1  ม.4-6/2 
 ส 3.2  ม.4-6/3 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 253 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ส31201  อาเซียนศึกษา 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 1                              เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ก าเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การก่อตั้ง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มประเทศสมาชิก  ลักษณะของธง
ชาติ สัญลักษณ์ของประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ 
 โดยใช้กระบวนการศึกษา การคิด การวิเคราะห์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการส ารวจ การสืบค้น กระบวนการน าเสนอข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการลงมือปฏิบัติ  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในการเป็นผู้น า การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  มองเห็นปัญหาสังคม ตระหนักถึงปัญหาสังคม  และสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
สังคมได้ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็น
อาเซียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนได้ 
 2. อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศสมาชิก เช่น ธงชาติและประจ าแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติ
ความเป็นมา การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจได้ 
 3. อธิบายเกี่ยวกับของข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
รวม  3   ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส31202  อาเซียนศึกษา 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4     ภาคเรียนที่ 2                           เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน  ระบบเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน  เศรษฐกิจและสิ่งที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน   
บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน  ความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน  เช่น 
อาเซียนบวกสาม ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา  อาเซียนกับ
สหภาพยุโรป อาเซียนกับสหประชาชาติบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ เช่น บทบาททางการเมืองของ
อาเซียนในสังคมโลก บทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก   ปัญหาของอาเซียนและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการส ารวจ การสืบค้น กระบวนการน าเสนอข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการลงมือปฏิบัติ  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการเป็นผู้น า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์  มองเห็นปัญหาสังคม ตระหนักถึงปัญหาสังคม  และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ การมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่าง
ถูกต้อง มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 
           1. อธิบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้  
  2. อธิบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนได้ 
           3. วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
  4. วิเคราะห์อาเซียนในด้านเศรษฐกิจ และสิ่งที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซียนได้ 
 5. อธิบายการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน 
 6. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ ได้ 
 7. วิเคราะห์ปัญหาของอาเซียนและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย กระบวนการตรา
กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย การใช้อ านาจอธิปไตย  องค์กรอิสระ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ทรัพย์ ครอบครัว 
มรดก กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายอาญา กฎหมายอ่ืนที่ควรรู้ประกอบด้วย กฎหมายปกครอง 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการรับราชการ  กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค  และกฎหมาย
เกี่ยวกับเด็ก 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม และ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไประยุกต์ปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มี
ระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  และสามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมายกระบวนการตรา
กฎหมายที่ส าคัญของประเทศ 

2. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด
ทรัพย์ ครอบครัว มรดก 

3. วิเคราะห์การกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกบัชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์ 
4. วิเคราะห์การปฏิบัติตนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
5. วิเคราะห์ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย แรงงาน 

กฎหมายการรับราชการ  กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
6. อธิบายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา  ปัญหาการใช้กฎหมาย และแนวทางในการป้องกัน

แก้ไข 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30241 การเงิน การธนาคาร และการคลัง              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินในเรื่องความหมายความส าคัญหน้าที่  สถาบันการเงิน  บทบาทและ
หน้าที่ของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์  และนโยบายการเงิน รายรับรายจ่ายของรัฐบาล  และนโยบายการ
คลัง สัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและการคลัง  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการคลังของประเทศ 
โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม และกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้มีความเข้าใจระบบการเงิน  การธนาคาร  และการคลัง  เห็นแนวทางใน
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1. มีความรู้ความเข้าใจการใช้วัตถุต่าง ๆ เป็นเงินเพ่ือการแลกเปลี่ยนสิ่งของ 

2. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน 
3. มีความรู้ความเข้าใจระบบธนาคารพาณิชย์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาและอ านาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ    

ธนาคารกลางของประเทศ 
5. มีความรู้ความเข้าใจระบบการคลังของรัฐบาลและระบบงบประมาณแผ่นดิน 
6. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรายได้ รายรับ รายจ่าย ของรัฐบาล 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
8. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทสถาบันการเงินที่มีต่อชีวิตประจ าวัน 

รวม 8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส 30223   ทักษะชีวิตและสังคม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 – 11   ภาคเรียนที่ 1                             เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ความส าคัญและที่มาของการศึกษาทักษะชีวิตในสังคม องค์ประกอบและการพัฒนา
ทักษะชีวิตในสังคม มนุษย์กับสังคม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความส าคัญของมนุษย
สัมพันธ์ องค์ประกอบพ้ืนฐานของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน มรรยาทไทย มรรยาททางสังคม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทั กษะการ
สื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมนุษย
สัมพันธ์ในการท างาน มีมรรยาทไทยและมรรยาทสังคม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีทักษะส าคัญและจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้        อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ความส าคัญของทักษะชีวิตในสังคมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. เห็นคุณค่าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์และปฏิบัติตนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานได้ 
4. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงการมีมรรยาทไทยและมรรยาทสังคมได้ 
5. เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
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วิชา ส30263  เหตุการณ์ปัจจุบัน                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาพ้ืนฐานการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก หลักความสัมพันธ์และความ
ขัดแย้ง ทฤษฎีลัทธิการเมืองและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของโลก การจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือรักษาสันติภาพและความมั่นคงศึกษาสภาพและข้อมูลเหตุของความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก  การก่อการร้ายในสาเหตุ  ขบวนการ  วัตถุประสงค์และการเคลื่อนไหว ในภูมิภาคต่างๆ 
รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ปัญหาสงครามเย็น  สงครามโลกครั้งที่ 1  สงครามโลกครั้งที่ 2  
ปัญหาตะวันออกกลาง  ปัญหาพลังงาน  ปัญหา เงินเฟ้อและการว่างงาน  ปัญหาประชากรและความยากจน  ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ปัญหาทางวัฒนธรรมจิตใจรวมทั้งความพยายามในการสร้างสันติภาพในโลกและการวิเคราะห์ 
ข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลปฏิบัติจริง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/
กระบวนการ  ในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ ความหมายทางสังคม  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไป ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อประวัติศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความ รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้และเข้าใจถึงสภาพการเมืองระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในด้านความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 2. รู้และเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ ความส าคัญ  บทบาท องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 
 3. วิเคราะห์สถานการณ์และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
 4. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก   
 5. เรียนรู้และเข้าใจวิกฤตเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก 
 6. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกปัจจุบัน 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30283   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10    ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 
 ศึกษา วิเคราะห์  ความส าคัญและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยว  รูปแบบการท่องเที่ยว  โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย  ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับมัคคุเทศก์  การวางแผนการจัดน า
เที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวร่วมสมัย  ปัญหาและผลกระทบจาก
การท่องเที่ยว  แนวทางการแก้ไขและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วม  กระบวนการทาง
สังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และกระบวนการแก้ปัญหา   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  การท่องเที่ยวร่วมสมัย  บทบาทส าคัญของมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว  น าหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไป
เป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงวัฒนธรรม  และแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมสมัย  การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความส าคัญ  องค์ประกอบ  และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวได้ 
 2.  อธิบายรูปแบบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได ้
 3.  วิเคราะห์ความส าคัญ  บทบาทหน้าที่ และธุรกิจที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ได้ 
 4.  น าความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ไปวางแผนการจัดน าเที่ยวในชุมชนได้ 
 5.  อธิบายลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
 6.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
 7.  เสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
 8.  วิเคราะห์ความส าคัญและหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
 9.  วางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 
 10. บอกความส าคัญของการท่องเที่ยวร่วมสมัยได้ 
 11. อธิบายลักษณะการท่องเที่ยวร่วมสมัย และเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง
ได ้
 12. วิเคราะห์ความส าคัญและหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
 13.  มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
รวม 13 ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30261  ท้องถิ่นของเรา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่ 2                              เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ศึกษาประวัติ 
การตั้งถิ่นฐาน เหตุการณ์ส าคัญๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม ศิลปหัตถกรรมและงานช่าง 
ภาษาและวรรณกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในกรุงเทพมหานคร ศึกษา
ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีด้านการท ามาหากิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษา
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ส าคัญในกรุงเทพมหานคร ศึกษาบุคคลส าคัญทางด้านศาสนา 
ประวัติศาสตร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร ศึกษาพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ
จริง กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย 

เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเองและท้องถิ่น มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความภาคภูมิใจ และด าเนิน
ชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง มีจิตส านึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน
และของชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งท าประโยชน์ สร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 ผลการเรียนรู้  
1. นักเรียนสืบค้นประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 
2. นักเรียนอธิบายสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร 
3. นักเรียนอธิบายเหตุการณ์ที่ส าคัญๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร 
4. นักเรียนอธิบายภูมิปัญญาของคนกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
5. นักเรียนประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. นักเรียนอธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
8. นักเรียนสรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
9. นักเรียนรู้คุณค่าสถานที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร 
10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษา  
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วิสัยทัศน ์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ  
3. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และอุปสรรคให้มีมาตรฐาน  
4. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.1 
1 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 
พ21105 พลศึกษา 1  0.5 1 

2 
พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 
พ21106 พลศึกษา 2  0.5 1 

ม.2 
1 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 
พ22105 พลศึกษา 3  0.5 1 

2 
 

พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22104 พลศึกษา 4  0.5 1 

ม.3 
1 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 
พ23103 พลศึกษา 5  0.5 1 

2 
พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23104 พลศึกษา 6  0.5 1 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  0.5 1 

2 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5 1 

ม.5 
1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 

2 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5 1 

ม.6 
1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5 1 

2 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5 1 

 
*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน ชั่วโมงต่อ 
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ชั้น  หน่วยกิต สัปดาห์ 

ม.4 
1 พ31201 พัฒนาทักษะทางกีฬา1  1.5 3 
2 พ31202 พัฒนาทักษะทางกีฬา2 1.0 2 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ21101  สุขศึกษา 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญและวิเคราะห์ระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษา  ระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ  ภาวะการเจริญเติบโต
ทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในพัฒนาการตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนา การทางเพศอย่างเหมาะสม  ทักษะ การปฏิเสธเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ     
โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างคุณภาพและชีวิตที่ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 

รวม  6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ21102  สุขศึกษา 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญและวิเคราะห์หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพ  การควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  วิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  อาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์ของการใช้  สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  วิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่าง ๆ 
โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความส าคัญของการน า ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างคุณภาพและชีวิตที่ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

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 

รวม  8   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ 21105  พลศึกษา1               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์และเข้าร่วมเพ่ิมพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะทางกลไกและ

ทักษะพ้ืนฐานน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐาน
ตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน การออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถเพ่ือเป็นวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืน 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้ การอภิปราย ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ การท างานแบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูล การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม และการแก้ปัญหา 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้
และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1  ม.1/1, พ 3.1 ม.1/2, พ 3.1 ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1, พ 3.2 ม.1/2 

รวม  5  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[ หน้า 270 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ 21106  พลศึกษา 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น เรียนรู้รูปแบบ วิธีการรุก และป้องกันในการ

เล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน  ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้ การอภิปราย ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ การท างานแบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูล การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม และการแก้ปัญหา 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้
และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.2  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 271 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ22101  สุขศึกษา 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  เช่น 
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ได้แก่ ครอบครัว วัฒนธรรม เพ่ือน 
สื่อ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม
ความสัมพันธ์ของสมดุลระหว่างสุขภาพกายและจิตใจพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล 
การท ากิจกรรมกลุ่ม และการตั้งค าถาม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.2/1, ม.2/2 
พ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
พ 4.1 ม.2/4, ม.2/7 

รวม  8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 



[ หน้า 272 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ22102  สุขศึกษา 4              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2                      เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญ วิเคราะห์ อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับอารมณ์และความเครียดเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล  ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ วิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟื นฟูผู้ติดสารเสพติด 
วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์
คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล 
การท ากิจกรรมกลุ่ม และการตั้งค าถาม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/6 
พ 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวม  8 ตัวชี้วัด 



[ หน้า 273 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ22105  พลศึกษา 3               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1                          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมพลศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมการออกก าลังกาย  เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ในการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทักษะการ
บริหารร่างกาย การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ ทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของการ
เล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การมีส่วนร่วม 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1  ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4 
พ 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 274 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ22104  พลศึกษา 4               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการเพ่ิมพูนความสามรถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน ที่น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬากระบี่กระบอง ประโยชน์ และความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาไทยกระบี่กระบอง 
จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาไทยกระบี่กระบองเกมกีฬาไทย กีฬาพ้ืนบ้าน และ
แข่งขันกีฬา รูปแบบ วิธีการร่ายร าไม้ร า ทักษะไม้ตี ทักษะการต่อสู้ ทักษะการรุกการรับ ของการต่อสู้ และป้องกัน
ตัวในการเล่น การแข่งขันกระบี่กระบอง และการแข่งขันกีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบ้าน ของตนเองกับผู้อ่ืนและการ
ร่วมกันท างานเป็นทีม มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรมทางพลศึกษาและการเล่นกีฬา สามารถน าเอาความรู้ที่ไ ด้
จากการเรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจกระบวนการกลุ่มกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การมีส่วนร่วม 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวิสัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทย 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, พ 3.1 ม.2/3 
พ 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
 



[ หน้า 275 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ23101  สุขศึกษา 5               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
            ศึกษาความส าคัญ วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา
แต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มี อิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต อนามัยแม่และเด็ก และการวางแผน
ครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและแนวทางป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งในครอบครัว ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล 
การท ากิจกรรมกลุ่ม การตั้งค าถาม การเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 4.1  ม.3/1 

รวม  7 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ23102  สุขศึกษา 6                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญ วิเคราะห์ อธิบาย เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตาย
ของคนไทย  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  การวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลัง
กาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายแลพัฒนาได้ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงและชักชวน
เพ่ือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุการช่วยฟื นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล 
การท ากิจกรรมกลุ่ม การตั้งค าถาม การฝึกปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 4.1  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 

รวม  9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ23103  พลศึกษา 5               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์และเข้าร่วมเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม   น าหลัก
ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักการความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้ อ่ืน มี
มารยาทในการเล่นกีฬาและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา  ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน า
แนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ 

โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  
ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ23104  พลศึกษา 6               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาปฏิบัติตามกฎ กติกา และ ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนในสังคม  จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและการตัดสินใจเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ตามสถานการณ์ของการเล่น  การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาเป็นประจ า  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  
ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
รวม    5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง 
ๆ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัววิเคราะห์อิทธิพล
ของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเพศและการด าเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศ
ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและ
เยาวชนในชุมชน เพ่ือหาแนวทางและเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งของนักเรียนหรือ
เยาวชนในชุมชน การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดจากการครอบครอง การใช้ การจ าหน่าย และโทษทางกฎหมายของสารเสพติด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
สามารถใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และสามารถแสดง
วิธีการช่วยฟื นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้กระบวนการคิด การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ น าหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและน าไปปฏิบัติในการดูแลรักษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
พ 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/4 
พ 4.1  ม.4-6/5 
พ 5.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 

รวม  10  ตัวชี้วัด 



[ หน้า 281 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  20   ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตัน ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การตีและการรับลูกโด่ง 
การตีและรับลูกหยอด การตีและรับลูกดาด การตีแลรับลูกตบ การส่งลูกยาว การส่งลูกสั้น รู้และเข้าใจกติกา
เบื้องต้นของการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ ประเภทคู่ผสม มีมารยาทในการดูแลการเล่น มีน้ าใจ
นักกีฬาและรู้จักการรักษาอุปกรณ์การเล่น สามารถน าทักษะการเล่นแบดมินตันไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของตนเองได ้
 โดยใช้กระบวนการทักษะปฏิบัติ การเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
พ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4    

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะ   
ต่าง ๆ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว เลือกใช้
ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว ปฏิบัติตนตามสิ ทธิพ้ืนฐาน
ของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภควิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน  
 โดยการใช้กระบวนการคิด การน าไปใช้ การวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าหลักการ แนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและครอบครัว  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
พ 2.1  ม.4-6/3 
พ 4.1  ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/7 
พ 5.1  ม.4-6/3 

รวม  7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต          

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกก าลังกาย ทักษะเบื้องต้น

ของกีฬาเทนนิส การเล่นเป็นทีม การเคลื่อนไหว กฎ กติกาในการเล่น วิธีการรุกและการป้องกันในการแข่งขัน การมี
น้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า  
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีทักษะกลไกในไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ  ข่าวสารและการอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถตัดสินใจ เสนอแนวทางในการ
ปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
รวม   5  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง 

ๆบทบาทความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน วิเคราะห์อิทธิพลของ
สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย ปฏิบัติตนตามสิทธิพ้ืนฐานของ
ผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค วิเคราะห์ผลกระทบและโทษทางกฎหมายของสารเสพติด
ที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจ าหน่าย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม มีการวางแผน 
ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมขน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในของบุคคลในชุมชน 
 โดยการใช้กระบวนการเรีนรรู้ คิดวิเคราะห์ ทักษะการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าแนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ม.4-6/1  
พ 4.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/6 
พ 5.1  ม.4-6/2, ม.4-6/4 , ม.4-6/5 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต      

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกก าลังกาย ทักษะเบื้องต้น

ของกีฬาเทนนิส การเล่นเป็นทีม การเคลื่อนไหว กฎ กติกาในการเล่น วิธีการรุกและการป้องกันในการแข่งขัน การมี
น้ าใจนักกีฬา การท างานเป็นทีม การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า  
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีทักษะกลไกในไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ  ข่าวสารและการอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถตัดสินใจ  เสนอแนวทางในการ
ปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,  ม.4-6/4 
รวม   4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 286 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ31201  พัฒนาทักษะทางกีฬา1 (เทเบิลเทนนิส)               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11  ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติและประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส การส่งเสริม ร่างกายในการเล่น
กีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทเบิลเทนนิส การตีลูก การส่งลูก การตบลูก การตีลูกหยอด การตีลูก
พร้อม กติกาการแข่งขัน การเล่นเทเบิลเทนนิสเพ่ือการแข่งขัน และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
โดยใช้กระบวนการทักษะปฎิบัติในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ทั้งทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะ
การส่งเสริมร่างกายในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้นในการเล่น เทเบิลเทนนิส ทักษะการตีลูก ทักษะการ
ส่งลูก ทักษะการตบลูก ทักษะการตีลูกหยอด ทักษะการตี ลูกพร้อม กติกาการแข่งขัน ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส
เพ่ือการแข่งขัน และการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย  
เพ่ือให้เกิดความรู้ มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายตามความถนัดและ
ความสนใจ และน าทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใช้ในการออกก าลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
พ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4    

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา พ31202  พัฒนาทักษะทางกีฬา2 (เทเบิลเทนนิส)               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11    ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส การจัดโปรแกรมการแข่งขันการเป็นผู้
ตัดสิน การเล่นเทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน และการทดสอบสมรรถภาพทากาย  
โดยใช้กระบวนการทักษะปฎิบัติในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสตามกฎ กติกา มารยาท ทักษะการส่งเสริมร่างกายใน
การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีทักษะในการจัดโปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ทักษะในการเป็นกรรมการตัดสิน
กีฬาเทเบิลเทนนิสกติกาการแข่งขัน ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสเพ่ือการแข่งขันมีทักษะในการจัดการแข่งขันเทเบิล
เทนนิสและการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย  
เพ่ือให้เกิดความรู้ มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  ตามความถนัด
และความสนใจ และน าทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกก าลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
และสมรรถภาพต่อไป  
 
ตัวช้ีวัด 

พ 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
พ 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4    

รวม  9  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ศิลปะ  
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วิสัยทัศน ์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ รักศิลปวัฒนธรรมไทย   ก้าวไกลระดับมาตรฐานสากล 

 
 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาทักษะด้านศิลปะของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 
  3. เสริมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะ คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรักศิลปะ  

วัฒนธรรมไทย 
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รายวิชาที่เปิดสอน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    รายวิชาพื้นฐาน   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.1 
1 ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 2 
2 ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0 2 

ม.2 
1 ศ 22101 ศิลปะ 3 1.0 2 
2 ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 2 

ม.3 
1 ศ 23101 ศิลปะ 5 1.0 2 
2 ศ 23102 ศิลปะ 6 1.0 2 

 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รายวิชาพื้นฐาน   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 
2 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 

ม.5 
1 ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 
2 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 

ม.6 
1 ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 1 
2 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 1 

 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.4 

1 ศ 30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 
2 ศ 30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
1 ศ30237 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1  1.5 3 
2 ศ 30238 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2 1.5 3 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.5 
 

1 ศ 30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 
2 ศ 30226  ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 
1 ศ30239 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  1.5 3 
2 ศ 30240 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 1.5 3 

 
ม.6 

  
 

1 ศ 30229 การละคร1 0.5 1 
2 ศ30230 การละคร2 0.5 1 
1 ศ 30223 วาดภาพลายเส้น1 1.0 2 
2 ศ30224 วาดภาพลายเส้น2 1.0 2 
1 ศ 30235 จิตรกรรม1 1.5 3 
2 ศ30236 จิตรกรรม2 1.5 3 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ21101  ศิลปะ 1                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล การจัดประเภทของวงดนตรีไทยและวง

ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ สามารถเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ว
ของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน สามารถร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบท
เพลงที่หลากหลายรูปแบบ น าเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ ด้วยวิธีการอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานนั้น
น่าชื่นชม โดยใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง รู้จักใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 ศึกษาและอธิบายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน อิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือ
ความคิดของผู้ชม สามารถใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่มผลิตการแสดง
นาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ โดยใช้เกณฑ์ง่ายๆที่ก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้น
เรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว 
 โดยใช้กระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การน าเสนอผลงานให้ เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนและชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไป   
 
 ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1   ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 , ม.1/6 , 1/7 ,ม.1/8 , ม.1/9   
ศ 2.2   ม.1/1 , ม.1/2 
ศ 3.1  ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 
ศ 3.2  ม.1/1 , ม.1/2 

รวม  18  ตัวช้ีวัด 
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วิชา ศ21102  ศิลปะ 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0   หน่วยกิต 

 
ศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล วาดภาพ
ทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะใกล้ไกล เป็น 3 มิติ  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ
และท้องถิ่นของตนเอง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและ
น าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากย์  วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า งานศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษา รวบรวมงานปั นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน 
และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอ่ืนๆในการน าเสนอความคิดและข้อมูล
ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดให้  ระบุและ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล   
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 , ม.1/6  
ศ 1.2   ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 

รวม  9  ตัวชี้วัด 
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วิชา ศ22101  ศิลปะ 3                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาและอธิบายความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน รวมถึงเปรียบเทียบการใช้

องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน สามารถระบุปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี 
อาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง รวมถึงบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของดนตรีที่มีสังคมไทย ฝึกปฏิบัติ การอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถร้อง
เพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง พร้อมทั้งบรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง โดยการ
ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ  

ศึกษาการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้าน หรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีต 
อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการ
ละคร พร้อมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง โดยวิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อ่ืน ที่ใช้นาฏยศัพท์
หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เชื่อมโยงการเรียนรู้ ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ และการน าเสนอผลงาน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในพ้ืนฐานทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ มีความกล้าแสดงออก มุ่งมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักความเป็น
ไทย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนและชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไป    
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1   ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
ศ 2.2   ม.2/1 , ม.2/2 
ศ 3.1   ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5 
ศ 3.2   ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 

รวม  17  ตัวชี้วัด 
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วิชา ศ22102  ศิลปะ 4                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                             เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษารูปแบบของทัศนธาตุ งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย และงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ
สากล ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ทั้งด้านการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ การสื่อ
ความหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 โดยใช้กระบวนการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน โดยใช้
กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริงเพ่ือให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
ศ 1.2  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 

รวม  10  ตัวชี้วัด 
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วิชา ศ23101  ศิลปะ 5                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 1                          เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน ๆ  เทคนิคการร้องเพลงและเล่นดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง  

การแต่งเพลงท านองสั้น ๆ  ง่าย ๆ การเลือกใช้องค์ประกอบของดนตรีในการสร้างบทเพลง  การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างบทเพลงของตนเองกับผู้อ่ืน  อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  เทคนิคการจัดการแสดงใน
การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกในยุคสมัยต่าง ๆ ปัจจัยที่
ท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 

โดยใช้การเปรียบเทียบ  อธิบาย  บรรยาย  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น  และน าเสนอผลงาน  เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผล  มีความรับผิดชอบ  รู้จักหน้าที่ของตนเอง  กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของดนตรีทั้งไทยและสากล  บูรณาการความรู้กับสาระอ่ืน 
ๆ น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ  และชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร  ภาษาท่าหรือนาฏยศัพท์ รูปแบบการแสดงในลักษณะต่างๆการประดิษฐ์
ท่าร าและท่าทางประกอบการแสดง  องค์ประกอบนาฏศิลป์  วิธีการเลือกการแสดง  แนวคิดท่ีได้จากการแสดง  การ
ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์  ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์
และการละครในชีวิตประจ าวัน  แนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์  โดยใช้กระบวนการบรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ 
แสดงความคิด  วิจารณ์ ระบุโครงสร้างของนาฏศิลป์ ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะทางการแสดง  เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล  ใฝ่เรียนรู้   มีความรับผิดชอบ  รู้จักหน้าที่  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความ
มุ่งมั่น กล้าแสดงออก  เห็นคุณค่า  รักความเป็นไทย  มีจิตส านึกสาธารณะ  น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
ศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม   

 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 2.2   ม.3/1, ม.3/2 
ศ 3.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 ,ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 3.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวม  19   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



[ หน้า 298 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ23102  ศิลปะ 6                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน   40  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุและหลักการ

ออกแบบ เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท มีทักษะในการ
ผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศน
ธาตุและหลักการออกแบบ รูปแบบเนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้ อ่ืน หรือของศิลปิน 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
และน าไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่าง
ของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

ศ 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, ม.3/11 
  ศ 1.2   ม.3/1, ม.3/2 
รวม  13   ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 299 ] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 300 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ31101  ศิลปะ 1                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จ านวน   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและมีทักษะในการแสดงหลายรูปแบบ  มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่  
สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์  และละครที่ต้องสื่อความหมายในการแสดง  วิเคราะห์ท่าทางการ
เคลื่อนไหวของคนในชีวิตประจ าวัน  และน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง   
 ศึกษาเปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ  อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์  และการละครไทย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และน าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย   
 อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ เข้าใจ
วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลป์ไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมในการน าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
   ศ 3.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม  12  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 301 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ31102  ศิลปะ 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน   20 ชั่วโมง  จ านวน   0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 
จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก โดยใช้กระบวนการ
อภิปรายเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้าง
งานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ และสามารถระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 
 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์  
สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ สามารถวาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพ
การ์ตูนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ เพ่ื อสะท้อน
พัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์อย่างชื่นชม และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/10,ม.4-6/11 
 ศ 1.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
รวม  12  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 302 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ32101  ศิลปะ  3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1                          เวลาเรียน   20 ชั่วโมง    จ านวน   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษารูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีทั้งไทย ในแต่ละยุคสมัย  บทบาทของดนตรีในการสะท้อนค่านิยม
และความเชื่อของสังคม  ปัจจัยในการสร้างสรรค์งานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงาน
ทางดนตรี  เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องเพลง  และบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มี
เหตุผล  ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า  รู้จักหน้าที่  มีความมุงมั่น  กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย  สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อ่ืนและในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

ศึกษารูปแบบของบทเพลงที่ใช้กับวงดนตรีแต่ละประเภท  ประเภทของวงดนตรีไทย เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีไทย  โน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2ชั้น และ 3 ชั้น  ประวัติสังคีตกวี  ลักษณะเด่นของดนตรีใน
แต่ละวัฒนธรรม  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ จ าแนกประเภทและรูปแบบ  ฝึกทักษะการอ่าน  เขียน
โน้ต  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผล  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่น เห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
    
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8              
    ศ 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
รวม  13  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 303 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ32102  ศิลปะ 4                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จ านวน   0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการและเทคนิคที่สูงขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ด้วยหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ จากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ชื่นชอบ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก ตะวันตก และจุดมุ่งหมายการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
 อภิปราย และเปรียบเทียบอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีต่อผลงานทัศนศิลป์ในสังคม เห็นคุณค่า
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยความชื่นชม 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการพิจารณาคุณค่า เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ตวัชี้วัด 

ศ 1.1   ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/5, ม.4-6/7, ม.4-6/9, ม.4-6/10  
ศ 1.2  ม.4-6/1, ม.4-6/3 

รวม  10  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 304 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ33101  ศิลปะ 5                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน   20  ชั่วโมง    จ านวน   0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษารูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีสากล ในแต่ละยุคสมัย  บทบาทของดนตรีในการสะท้อนค่านิยม

และความเชื่อของสังคม  ปัจจัยในการสร้างสรรค์งานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงาน
ทางดนตรี  เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องเพลง และบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการร้องและบรรเลงดนตรี  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผล 
ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า รู้จักหน้าที่ มีความมุงมั่น กล้าแสดงออก  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้
อ่ืนและในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

ศึกษารูปแบบของบทเพลงที่ใช้กับวงดนตรีแต่ละประเภท ประเภทของวงดนตรีสากลเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล โน้ตเพลง ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ จ าแนกประเภทและรูปแบบ ฝึกทักษะการอ่าน เขียนโน้ต เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล ใฝ่
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
    
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 ม.4-6/7, ม.4-6/8                           
ศ 2.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 

รวม  13  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 305 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ33102  ศิลปะ 6                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่  2                        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน   0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิ ลป์ การ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบ
ตะวันตก และอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1   ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7 
 ศ 1.2   ม.4-6/1, ม.4-6/3 
รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 306 ] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 307 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30205   ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ส่วนประกอบ  หน้าที่ หลักกลไก การก าเนิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 
ที่นักเรียนสนใจ  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักการเล่นเดี่ยวและการเล่นรวมวง สัญลักษณ์และ
โน้ตดนตรี  ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี โดยใช้กระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ หน้าที่ หลักกลไกของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆที่ตนสนใจ และมีทักษะการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้อย่างมีคุณภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดนตรีไทย 

2. นักเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีขั้นพ้ืนฐานที่ถูกต้องได้ 
3.  นักเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีและดูแลเครื่องดนตรีของตนได้อย่างถูกต้อง 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
      
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



[ หน้า 308 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30206  ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ตามที่นักเรียนสนใจอย่างน้อย 1 ชิ้น อ่านโน้ต ฟังเพลง  และปฏิบัติ

เครื่องดนตรีตามโน้ตตามล าดับความยากง่ายของบทฝึก  ในลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง  โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ
ทางการปฏิบัติทั้งเดี่ยวและรวมวง 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดในทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ทั้งปฏิบัติเดี่ยวและ
รวมวง  เห็นความส าคัญและคุณค่าของดนตรีและน าความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
สร้างสรรค์งานดนตรีและภาคภูมิใจในการแสดงออก เห็นคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ถูกต้องได้ 
2. นักเรียนสามารถอ่านโน้ตเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีและดูแลเครื่องดนตรีของตนได้อย่างถูกต้อง   

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 309 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ 30237 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                     เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย การแสดง
ต่างๆ ของนาฏศิลป์ไทย ศึกษากระบวนท่าร าแล้วน ามาปฏิบัติ ศึกษารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล เช่น บัลเลต์ 
คอนเทมโพรารี ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหว การแสดงอารมณ์ได้อย่างสวยงาม สามารถสร้างสรรค์ผลงานแบบ
ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากลให้ออกมาสวยงามและน่าสนใจ การสร้างสรรค์การแสดงทาง
นาฏศิลป์ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติ การทดสอบ กระบวนการกลุ่ม การสาธิต และน าเสนอผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ   มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก มุ่งมั่นใน
การท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล 
2.นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียน ไปสร้างสรรค์ผลงานให้อยู่ในรูปแบบของนาฏศิลป์ร่วมสมัยได้ 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 310 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ 30238   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย การแสดง
ต่างๆ ของนาฏศิลป์ไทย ศึกษากระบวนท่าร าแล้วน ามาปฏิบัติ ศึกษารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สากล เช่น บัลเลต์ 
คอนเทมโพรารี ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหว การแสดงอารมณ์ได้อย่างสวยงาม สามารถสร้ างสรรค์ผลงานแบบ
ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล เกี่ยวกับวรรณกรรมของไทยให้ออกมาสวยงามและน่าสนใจ 
 การสร้างสรรค์การแสดงทางนาฏศิลป์ ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติ การทดสอบ กระบวนการ
กลุ่ม การสาธิต และน าเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีความคิด
สร้างสรรค์กล้าแสดงออก มุ่งมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล 
2.นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียน ไปสร้างสรรค์ผลงานให้อยู่ในรูปแบบของนาฏศิลป์ร่วมสมัยได้ 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[ หน้า 311 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30225  ความถนัดดนตรีสากล 1                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความเป็นมาแต่ละยุคของดนตรีสากล ความแตกต่างของดนตรีแต่ละยุคสมัย รูปแบบแนวดนตรีสากล
แต่ละประเภท  ความแตกต่างของแนวดนตรีแต่ละประเภท ประเภทของเครื่องดนตรีสากล วงดนตรีประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องดนตรี 
แต่ละชนิด ใช้กระบวนการเปรียบเทียบ อธิบาย บรรยาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าของดนตรี  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรีสากลแต่ละยุค 
2. รู้และเข้าใจแนวดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ 

           3. แยกแยะความแตกต่างของแนวดนตรีแต่ละยุค  และแนวดนตรีประเภทต่าง ๆ 
  4. แยกประเภทเครื่องดนตรีสากล รวมถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 312 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30226  ความถนัดดนตรีสากล 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน  20 ชั่วโมง  จ านวน   0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน  คุณลักษณะเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด เทคนิคการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น  การน าทฤษฎีดนตรีสากลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ โดยใช้
กระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะทั้งเดี่ยวและกลุ่ม การปฏิบัติเครื่องดนตรีเบื้องต้น  หลักการรวมวงดนตรีเบื้องต้น 
รวมถึงการน าเทคนิคและหลักการมาปฏิบัติเครื่องดนตรีรวมวงขั้นพ้ืนฐาน และน าเสนอผลงานทางดนตรีเชิงประจักษ์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน    
2. รู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล   

          3. น าหลักการ  ทฤษฎีดนตรีสากลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
   4. น าเสนอผลงานทางดนตรีเชิงประจักษ์ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 313 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30239 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                                        เวลา 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาบทบาทที่มาและความส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 
แนวคิดการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การสร้างแบบร่างผลิตภัณฑ์  

โดยเน้นการสร้างแนวความคิด ฝึกการออกแบบ สร้างแบบร่างเพ่ือเสริมสร้างความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์  ฝึก
การน าเสนอแบบร่างผลงานที่แสดงรายละเอียดของชิ้นงานที่สะท้อนลักษณะของความคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะห์
ผลดี ผลเสีย การประเมินค่าของชิ้นงาน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างแบบร่างผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
2. นักเรียนสามารถก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 
3. นักเรียนสามารถการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้  
4. นักเรียนสามารถสร้างแบบร่างผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[ หน้า 314 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30240 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
         ศึกษาแนวคิดการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้  การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การสร้างแบบร่าง
ผลิตภัณฑ์ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกระดาษหรือวัสดุอ่ืน ๆ  

โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงในการสร้างแบบร่างและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ร่วมกับการน าเสนอแบบร่างและ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งในรูปแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองตามกระบวนการอย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและคุณค่าของออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
2. นักเรียนสามารถแนวคิดในการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
3. นักเรียนสามารถวางแผนการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
4. นักเรียนสามารถเขียนแผนเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานสร้างแบบร่างผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 
6. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตนเองได้ 
7. นักเรียนสามารถน าเสนอแบบร่างและผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตนเองได้ 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 315 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30229  การละคร1                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1                          เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และนาฏศิลป์สากล หลักการ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ท่าร า ท่าเต้น รูปแบบแถว การตั้งซุ้ม ฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ภาษา
ท่า และการตีบท สามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ โดยการผสมผสานท่าทางทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์สากลได้อย่างลงตัว เพ่ือให้เกิดการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับงานในโอกาสต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการทางด้านนาฏศิลป์ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
กลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ และการน าเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการแสดงนาฏศิลป์ มีความกล้าแสดงออก มุ่งมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
รักความเป็นไทย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนและชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเก่ียวกับอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไป    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ พ้ืนบ้าน และนาฏศิลป์
สากล 

2. นักเรียนความรู้ความเข้าใจในหลักการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ท่าร า ท่าเต้น 
รูปแบบแถว และการตั้งซุ้ม     

3. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ โดยการผสมผสานท่าทางทางด้านนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์สากลได้อย่างลงตัว     

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเก่ียวกับอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 316 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30230  การละคร 2                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน   20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของละครไทย และสากล อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของละคร ในยุคสมัย

ต่างๆ กระบวนการผลิตละครสร้างสรรค์ การเขียนบทละครสร้างสรรค์ การคัดเลือกนักแสดงให้สมบทบาท การ
ออกแบบฉาก การออกแบบเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการแสดงละคร การแต่งหน้า การคัดเลือกเพลงให้สอดคล้องกับ
อารมณ์ของนักแสดง ฝึกทักษะในการแสดงละครที่หลากหลายรูปแบบ สามารถวิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหว
ของผู้คนในชีวิตประจ าวัน สังเกต จดจ า และเลียนแบบพฤติกรรม น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงละคร ใช้ความคิด
ริเริ่มในการสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  

โดยใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ของฝ่ายต่าง ๆ ในการ
สร้างสรรค์ละคร  การสืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ สังเกต สืบค้นข้อมูล การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ และการ
น าเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการแสดงละคร มีความ
กล้าแสดงออก มุ่งมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่า เกิดภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับวิชาอ่ืนและชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของละครไทยและสากล 
2. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครที่หลากหลายรูปแบบ 
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ละครสั้น ในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
4. นักเรียนมีทักษะในการจัดการแสดงละครได้เหมาะสมกับงานในโอกาสต่าง ๆ 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 317 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30223 การวาดภาพลายเส้น1                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง  จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการวาดเส้นและความเป็นมา ทฤษฎีการวาดเส้น การร่างภาพ การแรเส้นเงา การลง
แสงเงา การเขียนภาพหุ่นนิ่ง และการพัฒนาความคิดที่เป็นสาระต่อการสร้างสรรค์ พัฒนาจิต สมาธิความสัมพันธ์
ระหว่างกายและจิต 
 กระบวนการปฏิบัติ เรียนรู้วัสดุ อุปกรณ์ การวาดเส้น สร้างสรรค์ผลงานตามรูปแบบงานจิตรกรรม
สร้างสรรค์และเหมือนจริงตามหลักทัศนีวิทยา การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ศึกษาผลงานวาดเส้นทั้งจากงานทัศนศิลป์ไทย
และสากล เพ่ือน าเอามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ถึงประวัติการวาดภาพลายเส้น   
2. รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และข้ันตอน วิธีการจับดินสอ ได้อย่างถูกต้อง   
3. สามารถถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความคิด   
4. มีความรู้สึกและจินตนาการออกทางรูปลักษณ์ของเส้นหลายๆ รูปแบบร่างภาพแล้วลงน้ าหนักแสง-   เงา 

ของพ้ืนผิวแต่ละวัตถุได้ถูกต้อง   
5. สามารถร่างภาพแล้วลงน้ าหนักแสง – เงา เขียนภาพหุ่นนิ่ง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 318 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30224 การวาดภาพลายเส้น2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จ านวน   1.0 หน่วยกิต 
 
        ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับปรัชญาการวาดเส้นและความเป็นมา ทฤษฎีการวาดเส้น การร่างภาพ 
การแรเส้นเงา การลงแรเงา การเขียนภาพคนเหมือน ภาพทิวทัศน์ และการพัฒนาความคิดที่เป็นสาระต่อการ
สร้างสรรค์ พัฒนาจิต สมาธิความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิต 
 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวาดเส้นทิวทัศน์ 
ทั้งทิวทัศน์บกและทิวทัศน์น้ า (landscape and seascape) ตามหลักทัศนีวิทยา 
ศึกษาผลงานวาดเส้นทั้งจากงานทัศนศิลป์ไทยและสากล เพ่ือน าเอามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
ต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และข้ันตอน วิธีการจับดินสอ ได้อย่างถูกต้องในการเขียนภาพทัศนีย์วิทยา   
2. สามารถถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความคิด   
3. มีความรู้สึกและจินตนาการออกทางรูปลักษณ์ของเส้นหลายๆ รูปแบบร่างภาพแล้วลงน้ าหนักแสง -เงา 

ของพ้ืนผิวแต่ละวัตถุได้ถูกต้อง   
4. สามารถร่างภาพแล้วลงน้ าหนักแสง – เงา เขียนภาพทิวทัศน์ 
5. การเขียนภาพคนเหมือน 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 319 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ 30235   จิตรกรรม  1  (Painting 1)                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของงานจิตรกรรม องค์ประกอบส าคัญ  ประเภท  ลักษณะ  วัสดุอุปกรณ์หรือสีที่
ใช้ในงานจิตรกรรม 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  สร้างผลงานตามรูปแบบงานจิตรกรรมหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์  การ์ตูนหรือคน เรียนรู้
เทคนิคขั้นพ้ืนฐานของสีน้ าและสีโปสเตอร์ ศึกษาผลงานจิตรกรรมทั้งจากงานทัศนศิลป์ไทยและสากล เพ่ือน าเอามา
ปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ความหมายของงานจิตรกรรม   
2. รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานจิตรกรรมและเทคนิคพ้ืนฐานสีน้ าและสีโปสเตอร์   
3. สามารถสร้างผลงานจิตรกรรมหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์  และการ์ตูนหรือคน   
4. ใช้ความรู้สึกและจินตนาการในการสร้างผลงานจิตรกรรมตามแนวคิดรูปแบบของตนเอง  

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 320 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ 30236   จิตรกรรม 2  (Painting 2)                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                            เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
        ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบงานจิตรกรรมไทยและงานจิตรกรรมสากล  ศึกษาประวัติและผลงานศิลปิน เรียนรู้
เทคนิควิธีการสร้างผลงานจิตรกรรมของศิลปิน ด้านทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  สร้างผลงานตามรูปแบบงานจิตรกรรมของศิลปินด้านทัศนศิลป์  สาขาจิตรกรรม 
เทคนิคขั้นพ้ืนฐานของสีอะคริลิค และสีน้ ามัน  น าแนวคิดของศิลปินด้านทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม มาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของสีอะคริลิคและสีน้ ามัน 
2. สามารถถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ความคิด   
3. น าแนวคิดที่ได้จากการศึกษาผลงานของศิลปินด้านทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม มาปรับใช้ในการสร้าง

ผลงานของตนเองได้  
4. สามารถสร้างผลงานจิตรกรรมได้อย่างอิสระพร้อมน าเสนอแนวคิดและวิธีการของตนเพ่ือเป็น    

ประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานจิตรกรรมต่อไปได้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 321 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[ หน้า 322 ] 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 323 ] 

 
 

 

 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
 

ความรู้คู่ความดี มีทักษะพ้ืนฐานการงานอาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชิวิตมาใช้ในการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถตามความถนัดและความเข้าใจ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นกระบวนการกลุ่มตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[ หน้า 324 ] 

 
รายวิชาที่เปิดสอน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
1 ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 2 
2 ง21102 การงานอาชีพ 2 1.0 2 

ม.2 
1 ง22103 การงานอาชีพ 3 1.0 2 
2 ง22104 การงานอาชีพ 4 1.0 2 

ม.3 
1 ง23103 การงานอาชีพ 5 1.0 2 
2 ง23104 การงานอาชีพ 6 1.0 2 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 
2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

ม.5 
1 ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 
2 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

ม.6 
1 ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 
2 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 325 ] 

 
    รายวิชาเพิ่มเติม คหกรรม 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ม.4-6 

1 ง30233 งานประดิษฐ์ 1  (ม.4/4-6) 1.5 3 

2 ง30234 งานประดิษฐ์ 2  (ม.4/4-6) 1.5 3 

1 ง31221 ผู้ประกอบการยุคใหม่1 (ม.4/10) 1.5 3 

2 ง31222 ผู้ประกอบการยุคใหม่2 (ม.4/10) 1.5 3 

1 ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1  (ม.5/4-6) 1.5 3 

2 ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2  (ม.5/4-6) 1.5 3 

1 ง32221 เครื่องดื่มและบาร์ 1 (ม.5/10,11) 1.0 2 

2 ง32222 เครื่องดื่มและบาร์ 2 (ม.5/10,11) 1.0 2 

 
      รายวิชาเพิ่มเติม  ธุรกิจ 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ม.4-6 
1 ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1  (ม.6/4-10) 1.0 2 

2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 (ม.6/4-10) 1.0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 326 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 327 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ง21101  การงานอาชีพ 1                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
         ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน กระบวนการกลุ่ม ในการท างาน 
แก้ปัญหาในการท างาน เลือกใช้ เก็บรักษาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน การอนุรักษ์พลังงาน การ
ประกอบอาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
แนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มุ่งมั่นในการท างานด้วยความเสียสละ มีความรับผิดชอบเห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในการท างาน ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่เรียนรู้และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มี
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ง4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

รวม  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 328 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ง21102  การงานอาชีพ 2                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน กระบวนการกลุ่ม ในการท างาน 

แก้ปัญหาในการท างาน การจัดและตกแต่งภายในบ้าน การจัดสวนในภาชนะ การเพาะเห็ดนางฟ้า การซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น แก้ปัญหาในการท างานและแนวทางในการเลือก
อาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมุ่งมั่นในการท างานด้วยความเสียสละ มี
ความรับผิดชอบในงานที่ท า  รักการท างาน  ชื่นชมผลงานของตนและผู้อื่น  และน าความรู้มาประยุกต์ในการท างาน
อาชีพ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ในทางสร้างสรรค์  
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ง4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

รวม  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 329 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ง 22103  การงานอาชีพ 3                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 1                              เวลาเรียน   40  ชั่วโมง    จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
         ศึกษากระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  การแก้ปัญหาในการท างาน เช่นการจัดและตกแต่งบ้าน การ
ประกอบอาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
แนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
ท างานทั้งกระบวนการท างานเดี่ยวและกระบวนการท างานกลุ่ม ใช้การตัดสินใจประกอบการท างานอย่างมีเหตุผล มี
จิตส านึกในการท างานและ ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ มีคุณธรรมมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มี
ประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 330 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 วิชา  ง 22104  การงานอาชีพ 4                                                         สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน 40  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
          ศึกษากระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  การแก้ปัญหาในการท างาน เช่นการจัดและตกแต่งสวน การ
ประกอบอาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
แนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
ท างานทั้งกระบวนการท างานเดี่ยวและกระบวนการท างานกลุ่ม ใช้การตัดสินใจประกอบการท างานอย่างมีเหตุผล มี
จิตส านึกในการท างานและ ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ มีคุณธรรมมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มี
ประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ง4.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

รวม   6  ตัวช้ีวัด 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 331 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
  วิชา ง23103  การงานอาชีพ 5                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต                                  
 
 ศึกษาวิเคราะห์และสรุปขั้นตอนการท างานการเกษตรเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช การสร้างชิ้นงาน ผลงาน 
การเตรียม วัสดุอุปกรณ์  มีความรู้ความหมาย ประโยชน์เกี่ยวกับการการขยายพันธ์พืช 
 มีทักษะในการขยายพันธุ์พืช ความประณีต รอบครอบ ถูกต้อง การท างานอย่างมีความสุข มีทักษะในการ
ท างาน  โดยใช้กระบวนการปัญหาทักษะแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับกรแสวงหาความรู้ 
รวบรวมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
 นักเรียนมีจิตส านักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อเวลา 
ขยันซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม เอ้ือเฟื อ เสียสนะและมีวินัยในการท างานมีความมุ่งมั่นรักการท างานเห็นคุณค่าของ
การประกอบอาชีพที่สุจริต มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ง4.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 332 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ง23104  การงานอาชีพ 6                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง  จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ  ความหมายและ ประโยชน์ ของงานบ้าน มีทักษะ
การปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในงานบ้าน 
 สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ ถูกต้อง ท างานอย่างมีความสุข น าเทคโนโลยีงาน
บ้าน มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพสุจริตได้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีทักษะ
กระบวนการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ สามารถร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างมีความสุข มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ง4.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 333 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 334 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ง31101 การงานอาชีพ 1                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                              เวลาเรียน    20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการท างานทักษะกระบวนการ การท างานเพ่ือการด ารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันได้แก่หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน การดูแลรักษา ท า
ความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน การเลือกใช้  การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและ
โภชนาการ การปลูกพืช การท าเกษตรยุคใหม่ สมาร์ทฟาร์ม การเลี้ยงสัตว์ การจัดการงานช่างการประดิษฐ์ ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์ เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะ
กระบวนการท างาน  การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถท างานบ้าน งานประดิษฐ์ เพ่ือการด ารงชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รับผิดชอบ มุ่งมั่นใน
การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 335 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง31102  การงานอาชีพ 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน  20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการท างานทักษะกระบวนการ การท างานเพ่ือการด ารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การเกษตรเพ่ือการด ารงชีวิต การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การท าเกษตรยุคใหม่ สมาร์ท
ฟาร์ม งานช่างเพ่ือการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพเพ่ือการเลี้ยงชีพปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตร งานช่าง การ
อาชีพ เพ่ือการด ารงชีวิต  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานประดิษฐ์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช้ทักษะการท างาน
ร่วมกัน ทักษะกระบวนการท างาน  การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้การคิดอย่าง
สร้างสรรค ์
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถท างานประดิษฐ์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการด ารงชีวิต
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
รับผิดชอบ มุ่งม่ันในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 336 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง32101 การงานอาชีพ 3                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา  หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อ

สมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   การปลูกพืช การ
ขยายพันธุ์พืชหรือการเลี้ยงสัตว์ วิธีการท างาน การสร้างผลงาน การจัดการ การท างานร่วมกัน การแก้ปัญหาการ
แสวงหาความรู้ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างานด้วยกระบวนการ PDCA กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน การจัดการในการ
ท างาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 337 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง32102 การงานอาชีพ 4                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน  20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์

เครื่องใช้  สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินการทางธุรกิจ วิธีการท างาน การสร้างผลงาน การ
จัดการ การท างานร่วมกัน การแก้ปัญหาการแสวงหาความรู้ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างานด้วยกระบวนการ PDCA กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน การจัดการในการ
ท างาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/1-3  
 ง 4.1 ม.4-6/1-4   
 รวม  7  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 338 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง33101 การงานอาชีพ 5                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการท างานทักษะกระบวนการ การท างานเพ่ือการด ารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันได้แก่หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัว การดูแลคนในครอบครัว  การเลือกผ้าส าหรับงานตัด
เย็บ การตัดเย็บเสื้อผ้า  การปรุงอาหาร  การดัดแปลงอาหาร  งานหัตถกรรมไทย  การพัฒนาอาชีพหัตถกรรมไทย   
เทคโนโลยีทางการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์  การขยายพันธุ์พืชในปัจจุบัน 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตัดเย็บ  งานปรุงงานประกอบอาหาร  งานหัตถกรรมไทย เพื่อการด ารงชีวิต  โดยใช้
ทักษะการท างานร่วมกัน  ทักษะกระบวนการท างาน  การใช้เทคโนโลยีการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะ
การแสวงหาความรู้การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถท างานตัดเย็บ  งานปรุงงานประกอบอาหาร  งานหัตถกรรมไทย 
เพ่ือการด ารงชีวิตสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประกอบอาชีพได้ 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 339 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง33102  การงานอาชีพ6                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการท างานทักษะกระบวนการ การท างานเพ่ือการด ารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีพได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตร  การสร้างสรรค์งานการคิดแก้ปัญหาและ
การคิดการออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  ทักษะจ าเป็นในการประกอบ
อาชีพ การจ าลองโครงงานอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะที่ดี
ต่ออาชีพในปัจจุบัน 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบการสร้างสรรค์งานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์การจ าลอง
โครงงานอาชีพ โดยใช้ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการท างาน การใช้เทคโนโลยีการจัดการ กระบวนการ
แก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ งานจ าลองโครงงาน
อาชีพ เพ่ือการด ารงชีวิตสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความขยัน  อดทน  
ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประกอบ
อาชีพได้  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณต่อการประกอบอาชีพ  
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง 31221  ผู้ประกอบการยุคใหม่1                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                           เวลาเรียน 60 ชั่วโมง   จ านวน  1.5 หน่วยกิต  
 
 มุ่งเน้นทักษะกระบวนการท างาน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ ทักษะ และ
เทคโนโลยี เพ่ือการท างานร่วมกัน พร้อมทั้งน าไปปรับใช้เป็นแนวทางการสร้างอาชีพ ส่งเสริมการมีงานท า 
เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21  

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการท างาน (Work - Based Learning) เรียนรู้ ฝึกฝนผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติ ซึ่งส่งเสริมความรู้ และทักษะจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ จากหัวข้อดังนี้ 
ประวัติความเป็นมาของกาแฟ สายพันธุ์กาแฟ การปลูกและเก็บกาแฟ ประโยชน์และโทษของกาแฟ และสุขาภิบาล
อาหาร  

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะการท างาน เห็นความส าคัญของการมีงานท า มีอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและประหยัด  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายการปลูกและคั่วเมล็ดกาแฟได้ (K)  
 2. ผู้เรียนอธิบายสายพันธุ์กาแฟต่างๆได้(K) 
 3. ผู้เรียนอธิบายความหมายของอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะได้(K) 
 4. ผู้เรียนใช้งานอุปกรณ์การประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ถูกต้อง (P) 
 5. ผู้เรียนบริการอาหารและเครื่องดื่มได้(P) 
 6. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการมีอาชีพการมีงานท า (A) 

7. ผู้เรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมตนเองเข้าสู่การประกอบอาชีพ (A) 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 342 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

 วิชา ง31222 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย ทักษะจ าเป็นส าหรับสุขาภิบาลอาหารการเตรียมประกอบตกแต่งและบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการสถานประกอบการ การเตรียมพร้อมส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการ เพ่ือการท างานร่วมกันพร้อมทั้งน าไปปรับใช้เป็นแนวทางการสร้างอาชีพส่งเสริมการมีงานท า
อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขาภิบาลในร้าน การจัดการและบริการภายในร้าน การท าความสะอาด การ
ประกอบเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของการท างาน (Work - Based Learning) เรียนรู้ 
ฝึกฝนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติโดยใช้ทักษะกระบวนการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้ และการคิดอย่าง 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะการท างาน เห็นความส าคัญของการมีงานท า มีอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและประหยัด 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายวิธีการประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ (K)  
 2. ผู้เรียนอธิบายการจัดการภายในสถานประกอบการได้ (K) 
 3. ผู้เรียนใช้งานอุปกรณ์การประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ถูกต้อง (P) 
 4. ผู้เรียนบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ (P) 

5. ผู้เรียนบริหารจัดการภายในสถานประกอบการได้ (P) 
6. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการมีอาชีพมีงานท า (A) 
7. ผู้เรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมตนเองเข้าสู่การประกอบอาชีพ (A) 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 343 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ง30233 งานประดิษฐ์ 1                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษากระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างงานในแบบ
ต่างๆ ค้นคว้าหาความรู้จากสื่อใหม่เพ่ิมเติม   

 โดยมีการวางแผนในการท างานอย่างมีขั้นตอน  มีการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างงาน
ประดิษฐ์  มีการออกแบบการเลือกใช้และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งการน าทักษะและเทคโนโลยีต่างๆ  มาใช้
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน   

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างชิ้นสิ่งประดิษฐ์หรือดัดแปลงชิ้นงานจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้และ
สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. อธิบายจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น 
3. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
4. ท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 344 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30234  งานประดิษฐ์ 2                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดชิ้นงานใหม่ที่อนุรักษ์

ความเป็นไทยและเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน 
โดยน ามาสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ที่สามารถน ามาใช้ได้ในด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ด้านที่

เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและด้านอาชีพ   
เพ่ือให้เกิดทักษะกระบานการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ที่สามารถมีส่วนร่วมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการท างานประดิษฐ์ต่างๆต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. มีคุณลักษณะและทักษะกระบวนการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
4. เกิดความภาคภูมิใจและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์ได้ในระดับหนึ่ง 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 345 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                   เวลาเรียน  60 ชั่วโมง จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการท าขนมอบประเภทต่างๆ การเลือกซ้ือ เลือกใช้ วัตถุดิบ อุปกรณ์ การเก็บรักษา การชั่งตวง การใช้

เตาอบ การใช้เครื่องทุนแรง การใช้เครื่องตีไข่ และการตกแต่งให้สวยงาม รู้จักการท าเค้กการตกแต่งหน้าเค้กแบบ
ต่างๆ ให้สวยงาม การชั่งตวงและวัตถุดิบให้ถูกต้อง รู้จักการใช้หัวบีบในการท าลวดลายต่างๆ รู้เทคนิควิธีการท าครีม 
แต่งหน้าเค้ก การผสมสีแยมครีม  

โดยการฝึกฝนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญ โดยปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ-อุปกรณ์
ในการอบขนม การส ารวจแหล่งวัสดุ ฝึก การชั่ง การตวง ปฏิบัติงานการท าขนมเพ่ือจ าหน่ายประเภท คุกกี้ เค้กการ
น าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย ท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการท าขนมอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับผลงานของตนเองและเกิดการเรียนรู้เทคนิคในกระบวนการปฏิบัติจนช านาญ จนสามารถน าไปท าเป็น
อาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับขนมอบและบอกการเลือกซ้ือและใช้วัตถุดิบได้ 
2. อธิบายการเลือกซ้ือและเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับขนมอบได้ 
3. อธิบายความหมายของบัญชีการค านวณต้นทุนการผลิตและก าหนดราคาขายได้ 
4. อธิบายความหมายของคุกกี้แต่ละประเภทและปฏิบัติคุกกี้แต่ละประเภทได้ 
5. อธิบายความหมายของเค้กแต่ละประเภทและปฏิบัติเค้กแต่ละประเภทได้ 
6. รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ของใช้ในการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้นได้ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 346 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30224   ขนมในการจัดเลี้ยง 2                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการท าขนมอบและการตกแต่งให้สวยงาม รู้จักการท าเค้กการตกแต่งหน้าเค้กแบบต่างๆ ให้สวยงาม 

การชั่งตวงและวัตถุดิบให้ถูกต้อง รู้จักการใช้หัวบีบในการท าลวดลายต่างๆ รู้เทคนิควิธีการท าครีม แต่งหน้าเค้ก การ
ผสมสีแยมครีม  

โดยการฝึกฝนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญ ในการแต่งหน้าเค้กแบบต่าง และ
ยังให้ผู้เรียนได้ไปสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ  

เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผลงานของตนเองและเกิดการเรียนรู้เทคนิคในกระบวนการปฏิบัติจน
ช านาญ จนสามารถน าไปท าเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ของใช้ในการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้น 
2. รู้จักและมีทักษะในการใช้หัวบีบเบอร์ต่างๆ ที่จ าเป็น 
3. รู้จักและมีทักษะในการปาดหน้าเค้กให้เรียบ 
4. มีทักษะในการแต่งหน้าเค้กแบบต่างๆ เช่น แบบแซมตัดต่อ 
5. มีทักษะในการบีบลายดอกกุหลาบ พวงมาลัยและน าไปแต่งหน้าเค้กจริง 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 347 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

 วิชา ง32221  เครื่องดื่มและบาร์ 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาสุขาภิบาลเครื่องดื่ม ความปลอดภัยของเครื่องดื่ม อุปกรณ์การประกอบเครื่องดื่มแต่ละชนิด การใช้
งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ การประกอบเครื่องดื่ม วัตถุดิบหลัก คุณสมบัติของวัตถุดิบหลักแต่ละชนิด การประกอบ
เครื่องดื่ม ขั้นตอนการประกอบเครื่องดื่ม การจัดตกแต่งเครื่องดื่ม  

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานการเรียนรู้ ทักษะพิสัย เรียนรู้ฝึกฝนผ่านกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา กระบวนการท างานภายในสถานที่ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบเครื่องดื่มท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการเครื่องดื่ม 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อย่างถูกต้อง มีทักษะการประกอบเครื่องดื่ม  
เห็นความส าคัญของการประกอบเครื่องดื่ม เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งน าไปปรับใช้เป็นแนว
ทางการสร้างอาชีพ เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นพลโลก 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายสุขาภิบาลเครื่องดื่มได้ (K)  
 2. ผู้เรียนอธิบายอุปกรณ์การประกอบเครื่องดื่มได้ (K) 
 3. ผู้เรียนอธิบายวัตถุดิบหลักได้ (K) 

4. ผู้เรียนอธิบายการประกอบเครื่องดื่มได้ (K) 
5. ผู้เรียนใช้อุปกรณ์การประกอบเครื่องดื่มได้ (P) 
6. ผู้เรียนประกอบเครื่องดื่มได้  (P) 
7. ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการประกอบเครื่องดื่มได้(A) 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 348 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

 วิชา ง32222  เครื่องดื่มและบาร์ 2                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาการจัดการสถานที่ประกอบเครื่องดื่ม ต าแหน่งหน้าที่ภายในสถานที่ประกอบเครื่องดื่ม มรรยาทการ
บริการเครื่องดื่ม การสนทนาระหว่างผู้ร่วมงานและลูกค้า เครื่องสร้างสรรค์เพ่ือสุขภาพ การผสานวัตถุดิบที่แปลกใหม่ 
การประกอบเครื่องดื่ม ขั้นตอนการประกอบเครื่องดื่ม การจัดบริการเครื่องดื่ม  

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานการเรียนรู้ ทักษะพิสัย เรียนรู้ฝึกฝนผ่านกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา กระบวนการท างานภายในสถานที่ประกอบเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบเครื่องดื่มสร้างสรรค์เพ่ือสุขภาพ ซึ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการเครื่องดื่ม 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อย่างถูกต้อง มีทักษะการประกอบเครื่องดื่ม 
เห็นความส าคัญของการท างานเป็นพ้ืนฐานส าหรับบริการเครื่องดื่ม พร้อมทั้งน าไปปรับใช้เป็นแนวทางการสร้าง
อาชีพ เตรียมเข้าสู่การท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายการจัดสถานที่ประกอบเครื่องดื่มได้ (K)  
 2. ผู้เรียนอธิบายมรรยาทในการบริการเครื่องดื่มได้ (K) 
 3. ผู้เรียนอธิบายเครื่องดื่มสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพได้ (K) 

4. ผู้เรียนอธิบายการประกอบเครื่องดื่มได้ (K) 
5. ผู้เรียนใช้อุปกรณ์การประกอบเครื่องดื่มได้ (P) 
6. ผู้เรียนประกอบเครื่องดื่มสร้างสรรค์เพ่ือสุขภาพได้  (P) 
7. ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการท างาน(A) 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 349 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30267  ธุรกิจเบื้องต้น 1                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                                   เวลาเรียน  40 ชั่วโมง จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
มุ่งเน้นทักษะของการแสวงหาความรู้ ในการท าธุรกิจ หลักการตลาด กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการส่วนผสม

ทางการส่งเสริม การตลาดของธุรกิจ กลยุทธ์ทางการขาย รูปแบบของสินค้าและบริการ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
หลักการจัดรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ มีทักษะกระบวนการท างานร่วมกันในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบธุรกิจ 

โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการท างาน การจัดการการวางแผน ด าเนินงานทางธุรกิจ การน าเสนอ
กิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาด สามารถน าธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและมีทักษะในการด าเนินงานทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆและสามารถปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบในการท างาน ขยันซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในการท างาน ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความส าคัญของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจในชีวิตประจ าวันที่ถูกต้อง(K) 
2. บอกหลักวิธีการส าคัญของกระบวนการส่วนประสมทางการตลาดที่ถูกต้อง(K) 
3. ปฏิบัติการออกแบบ วางแผนการตลาดทางธุรกิจโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง(P) 
4. ปฏิบัติการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้(P) 
5. เห็นความส าคัญในการเลือกใช้กลยุทธทางการขายให้เหมาะสมกับการด าเนินงานธุรกิจ(A) 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 350 ] 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30268  ธุรกิจเบื้องต้น 2                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
มุ่งมั่นทักษะของการแสวงหาความรู้ ความส าคัญสื่อโฆษณาทางธุรกิจ ลักษณะของสื่อโฆษณาทางธุรกิจแต่

ละประเภท วัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณา กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการส่งเสริมสื่อโฆษณาทางธุรกิจ องค์ประกอบและ
ปัจจัยที่ส าคัญของการสร้างสื่อโฆษณาทางธุรกิจ รูปแบบและประเภทของสื่อโฆษณาทางธุรกิจ ลักษณะของแผน
ธุรกิจ องค์ประกอบของการเขียนแผนในการด าเนินธุรกิจ  การน าเสนอแผนธุรกิจ  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการ การประกอบอาชีพ เส้นทางสู่งานอาชีพ การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ 

โดยจัดกิจกรรมน าเสนอสื่อโฆษณาในชีวิตประจ าวันด้วยกระบวนการท างานพร้อมกันเป็นกลุ่ม  การ
น าเสนอกิจกรรมที่ใช้สื่อทางโฆษณาทางธุรกิจ  ฝึกทักษะในการวางแผนธุรกิจโดยการเขียน และน าเสนอผลงานของ
ตนเอง  การปฏิบัติตนสู่เส้นทางอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและมีทักษะการน าเสนอสื่อโฆษณางานทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการท างาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในการท างาน 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความเต็มใจ  ใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความส าคัญของสื่อโฆษณา ลักษณะของสื่อโฆษณาทางธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 
2. บอกหลักวิธีการส าคัญที่ใช้ในการสร้างสื่อโฆษณาทางธุรกิจที่ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบเป็นสื่อโฆษณาทางธุรกิจ 
4. ปฏิบัติการน าเสนอผลงานทางธุรกิจ  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เห็นความส าคัญในการออกแบบสื่อโฆษณาทางธุรกิจ 

รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาต่างประเทศ 
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วิสัยทัศน ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารระดับมาตรฐานสากล 

 

 
พันธกิจ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารระดับมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 
 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5. จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ ภายนอก
สถานศึกษา  

6. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและสามารถจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
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รายวิชาที่เปิดสอน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาพื้นฐาน     

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 
2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 

ม.2 
1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 
2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

ม.3 
1 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 
2 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาพื้นฐาน     

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชัว่โมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 
2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 

ม.5 
1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 
2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 

ม.6 
1 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 
2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาเพิ่มเติม    

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 

1 อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 
2 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
1 อ21203 Smart Listening-Speaking1 1.0 2 
2 อ21204 Smart Listening-Speaking2 1.0 2 
1 อ21205 Smart Reading-Writing1 1.0 2 
2 อ21206 Smart Reading-Writing2 1.0 2 
1 จ21241 ภาษาจีน 1 1.0 2 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาเพิ่มเติม    

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
2 จ21242 ภาษาจีน 2 1.0 2 
1 จ21243 ภาษาจีนน่ารู้ 1 0.5 1 
2 จ21244 ภาษาจีนน่ารู้ 2 0.5 1 

ม.2 

1 อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 
2 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 
1 อ22203 Smart Listening-Speaking 3 1.0 2 
2 อ22204 Smart Listening-Speaking 4 1.0 2 
1 อ22205 Smart Reading-Writing 3 1.0 2 
2 อ22206 Smart Reading-Writing 4 1.0 2 
1 ญ22231 ภาษาญี่ปุ่น 1 1.0 2 
2 ญ22232 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 2 
1 จ22243 ภาษาจีน 3 1.0 2 
2 จ22244 ภาษาจีน 4 1.0 2 
1 ฝ22221/ 

ญ22233 
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ / 
ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 

0.5 1 

2 ฝ22221/ 
ญ22233 

ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้  / 
ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 

0.5 1 

1 ญ22235 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1    0.5 1 
2 ญ22236 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2 0.5 1 

ม.3 

1 อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 
2 อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 
1 ฝ23221 ภาษาฝรั่งเศส 1 1.0 2 
2 ฝ23222 ภาษาฝรั่งเศส 2 1.0 2 
1 จ23243 ภาษาจีนน่ารู้ 1 0.5 1 
2 จ23244 ภาษาจีนน่ารู้ 2 0.5 1 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาเพิ่มเติม     

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชัว่โมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 

1 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2 
2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
1 อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
1 ฝ31221 ภาษาฝรั่งเศส 1 3 6 

2 ฝ31222 ภาษาฝรั่งเศส 2 3 6 

1 ก31251 ภาษาเกาหลี 1 3 6 

2 ก31251 ภาษาเกาหลี 2 3 6 

1 ญ31231 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 6 

2 ญ31232 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 6 
1 จ31241 ภาษาจีน 1 3 6 
2 จ31242 ภาษาจีน 2 3 6 

ม.5 

1 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 2 

2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 2 

1 อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 2 

2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 2 

1 ฝ32221 ภาษาฝรั่งเศส 3 3 6 

2 ฝ32222 ภาษาฝรั่งเศส 4 3 6 

1 ก32251 ภาษาเกาหลี 3 3 6 

2 ก32251 ภาษาเกาหลี 4 3 6 

1 ญ32231 ภาษาญี่ปุ่น 3 3 6 

2 ญ32232 ภาษาญี่ปุ่น 4 3 6 

1 จ32241 ภาษาจีน 3 3 6 

2 จ32242 ภาษาจีน 4 3 6 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาเพิ่มเติม     

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

 
 
 
 

ม.6 

1 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 2 

2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 2 

1 อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 2 

2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 2 

1 ฝ33221 ภาษาฝรั่งเศส 5 3 6 

2 ฝ33222 ภาษาฝรั่งเศส 6 3 6 

1 ญ33231 ภาษาญี่ปุ่น 5 3 6 
2 ญ33232 ภาษาญี่ปุ่น 6 3 6 

1 จ33241 ภาษาจีน 5 3 6 
2 จ33242 ภาษาจีน 6 3 6 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ21101  ภาษาอังกฤษ 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงต่างๆเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆใกล้ตัว การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้
โครงสร้างประโยคที่เกิดขึ้นในเทศกาล วันส าคัญความเป็นอยู่และประเพณี วัฒนธรรมของต่างประเทศและของไทย 
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนมาน าเสนอ 

 โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบร่วมมือ 
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 

 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อ่ืน
เข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจความเหมือน ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวช้ีวัด 

ต.1.1  ม.1/1, ม.1/3  
ต.1.2  ม.1/1, ม.1/4   
ต.1.3  ม.1/1  
ต.2.1 ม.1/1, ม.1/2,  
ต.2.2  ม.1/1 
ต.3.1  ม.1/1  
ต.4.1  ม.1/1 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ21102  ภาษาอังกฤษ 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
   ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง(poem)สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ
หัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่อง
สั้นใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะนา และค าชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม
พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบเข้า
ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลองวันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบร่วมมือ การ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและ
ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆเพ่ือ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  

 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ม.1/2, ม.1/4  
ต 1.2  ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5  
ต 1.3  ม.1/2, ม.1/3  
ต 2.1   ม.1/3  
ต 2.2 ม.1/2  
ต 4.2  ม.1/1 

รวม 10 ตัวชี้วัด 



[ หน้า 361 ] 

 
Course Description 

 
E 21101 ENGLISH 1                                                                Foreign  Language  Department      
Matthayomsuksa 1  SEMESTER 1                             60 Hours   CREDIT 1.5 
 
 Study and act in compliance with order requests, instructions simple explanations heard 
and read. Choose the pictures corresponding to the meanings of words and groups of words heard. 
Speak and write to describe themselves, their daily routines, experiences and the environment 
around them. Speak and write appropriately to ask for and give data and express opinions about 
what has been heard or read. Describe the festivals, important days, lifestyles and traditions of 
native speakers. Use language, tone of voice, gestures and  
Manners politely and appropriately by observing social manners and culture of native speakers. 
Tell differences and similarities between pronunciation of various kinds of  
sentences, use of punctuation marks and word order in accordance with the structures of 
sentences in foreign languages and Thai language. Use language for communication in real 
situations/ simulated situations in the classroom and in school. Search for, collect and summarize 
the data/facts related to other learning areas from learning sources, and present them through 
speaking and writing.  
 By using different ways of teaching techniques : role-play , co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills.  
 

Indicators 
F.1.1  M.1/1, M.1/3  
F.1.2  M.1/1, M.1/4   
F.1.3  M.1/1  
F.2.1    M.1/1, M.1/2  
F.2.2  M.1/1 
F.3.1  M.1/1  
F.4.1  M.1/1 

10 indicators 



[ หน้า 362 ] 

 
Course Description 

 
E 21102 ENGLISH 2                                                        Foreign  Language  Department             
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 2                                                    60 Hours      CREDIT 1.5 
 
          Study using requests and give instructions and clarifications according to the situation. Speak 
and write appropriately to express needs, ask for help and agree and refuse to give help in various 
situations,  express their own feelings and opinions about various matters around them, various 
activities, as well as provide brief justifications appropriately,  
summarize the main idea/theme identified from analysis of matters/incidents of interest to society. 
Accurately read aloud texts, tales and short poems by observing the principles of reading. Specify 
the topic and main idea and answer questions from listening to and reading dialogues, tales and 
short stories. Compare similarities and differences between the festivals,  
celebrations, important days and lifestyles of native speakers and those of Thais.  Participate in 
language and cultural activities in accordance with their interests. Use foreign languages in 
conducting research for knowledge/ various data from the media and different learning sources for 
further education and livelihood.  
 By using different ways of teaching techniques: role-play,  co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills.  
 
Indicators 

F.1.1 M.1/2, M.1/4,  
F.1.2 M.1/2, M.1/3, M.1/5  
F.1.3 M.1/2, M.1/3  
F.2.1 M.1/3  
F.2.2 M.1/2  
F.4.2 M.1/1   

10 indicators 
 



[ หน้า 363 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา อ22101  ภาษาอังกฤษ 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาและปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน าค าชี้แจง และค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่าง ๆที่อ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆใกล้ตัวและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบายตาม
สถานการณ์ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ และ ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา ท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การ
เขียนชุมชน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา และชุมชน  

โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบร่วมมือ การ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ต 1.2  ม.2/1, ม.2/2  
ต 1.3  ม.2/1, ม.2/2  
ต 2.1  ม.2/1  
ต 2.2  ม.2/1  
ต 3.1 ม. 2/1  
ต 4.1  ม.2/1   

รวม 11  ตัวชี้วัด 



[ หน้า 364 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเ กี่ยวกับ
กิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้ เหตุผลสั้นๆ ประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ   ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบร่วมมือ การ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆเพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม.2/4  
ต 1.2  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ต 1.3  ม.2/3   
ต 2.1  ม.2/2, ม.2/3  
ต 2.2  ม.2/2  
ต 4.2  ม.2/1, ม.2/2 

รวม 10 ตัวชี้วัด 



[ หน้า 365 ] 

 
Course Description 

 

E 22101 ENGLISH 3                               Foreign Language Department        
Matthayomsuksa 2  SEMESTER 1                                    60 Hours   CREDIT 1.5 

 

Study and act in compliance with requests, instructions, clarifications and simple 
explanations heard and read. Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems 
by observing the principles of reading. Specify/write sentences and texts related to various forms 
of non-text information read. Converse appropriately to exchange data about themselves, various 
matters around them and various situations in daily life. Use orders and give instructions, 
clarifications and explanations according to the situation. Speak and write to describe themselves, 
their daily routines, experiences and news/incidents of interest to  society. Speak and write to 
summarize the main idea, theme and topic identified from analysis of matters/news/incidents of 
interest to society. Use language, tone of voice, gestures and manners appropriate to various 
persons and occasions by observing social manners of native speakers. Compare and explain 
similarities and differences between pronunciation of various kinds of sentences and word order in 
accordance with structures of sentences in foreign languages and Thai language. Search for, collect 
and summarize the data/facts related to other learning areas from learning sources, and present 
them through speaking/writing. Use language for communication in real situations/ simulated  
situations in the classroom, school and  community.  
 By using different ways of teaching techniques : role-play,co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills.  
 

Indicators 
F.1.1  M.2/1, M.2/2  
F.1.2  M.2/3, M.2/1, M.2/2   
F.1.3  M.2/1, M.2/2  
F.2.1  M.2/1 F.2.2 M.2/1  
F.3.1  M.2/1  
F.4.1  M.2/1  

11 indicators 
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Course Description 

 

E 22102 ENGLISH 4                             Foreign Language Department        
Matthayomsuksa 2  SEMESTER 2                            60 Hours   CREDIT 1.5 

 

Study and choose the topic and main idea, tell supporting details and express opinions 
about what has been heard and read, as well as provide justifications and simple examples for 
illustration.  Speak and write appropriately to express needs, offer help and agree and refuse to 
give help in various situations. Speak and write appropriately to ask for and give data, describe and 
express opinions about what has been heard or read. Speak and write to express their own feelings 
and opinions about various matters around them, various activities, as well as provide brief 
justifications appropriately. Speak and write to express opinions about  activities or various matters 
around them and experiences, as well as provide brief justifications. Describe the festivals, 
important days, lifestyles and traditions of native speakers. Participate in language and cultural 
activities in accordance with their  
interests. Compare and explain similarities and difference between the lifestyles and culture of 
native speakers and those of Thais. Use foreign languages in conducting research, collecting and 
summarizing knowledge/various data from the media and different learning sources for further 
education and livelihood. Disseminate/convey to the public data and news about the school in 
foreign languages.  
 By using different ways of teaching techniques role-play:  co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills 
Indicators 

F.1.1  M.2/4  
F.1.2  M.2/3, M.2/4, M.2/5  
F.1.3  M.2/3  
F.2.1  M.2/2, M.2/3 F.2.2 M.2/2  
F.3.1  M.2/1  
F.4.2  M.2/2   

10 indicators 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ23101  ภาษาอังกฤษ 5                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน   อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง 
ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ค าขอร้อง 
ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรืออ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะ
กับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจับคู่  ดูสื่อออนไลน์   เกมส์ เพลง สืบค้นข้อมูลจาก Internet  
อภิปราย ถาม-ตอบ แสดงบทบาทสมมุติ สัมภาษณ์ สังเกต ทัศนศึกษานอกสถานที่ Brainstorming พัฒนาทักษะฟัง 
พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ของตนค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปข้อมูล  ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

 เห็นคุณค่าวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล บูรณ
การกับกลุ่มสาระอ่ืน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รู้จักการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกในด้านการเขียน
และสนทนา ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมไทย 
อันเป็นผลให้เข้าใจในพฤติกรรมของชนชาตินั้น ๆ 

 

ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม3/1, ม3/2  
ต 1.2  ม 3/1, ม3/2, ม3/4  
ต 1.3  ม 3/1   
ต 2.1  ม3/1, ม3/2, ต 2.2  ม3/1  
ต 4.1  ม3/1, ม3/1  

รวม  11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ23102  ภาษาอังกฤษ 6                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 

 ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่านเลือก/
ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างอย่างประกอบพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจับคู่ ดูสื่อออนไลน์  เกมส์ เพลง สืบค้นข้อมูลจาก Internet อภิปราย 
ถาม-ตอบ แสดงบทบาทสมมุติ สัมภาษณ์ สังเกต ทัศนศึกษานอกสถานที่ Brainstorming พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ของตนค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปข้อมูล ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 เห็นคุณค่าวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล บูรณ
การกับกลุ่มสาระอ่ืน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รู้จักการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกในด้านการเขียน
และสนทนา ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมไทย 
อันเป็นผลให้เข้าใจในพฤติกรรมของชนชาตินั้น ๆ 

 

ตัวช้ีวัด 
  ต 1.1  ม 3/3, ม 3/4   

ต 1.2  ม 3/3, ม 3/5   
ต 1.3  ม 3/2, ม 3/3   

  ต 2.1  ม 3/3   ต 2.2  ม 3/2  
ต 3.1  ม 3/1     
ต 4.2 ม 3/2  

รวม  10  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน  อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สนทนาและเขียน
โต้ตอบเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว  พูด
และเขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์
จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม กับวัยและ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิ ง และการเข้าสู่
สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ต 1.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 1.3  ม.4-6/1 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ 31102    ภาษาอังกฤษ 2                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม กับวัยและ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และการเข้าสู่
สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ต 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/3 
ต 2.2  ม.4-6/1  
ต 3.1  ม.4-6/2  
ต 4.1  ม.4-6/1 

รวม   5  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 371 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ 32101  ภาษาอังกฤษ 3                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ

และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน   พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและ
อ่านอย่างใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม  
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  
   โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา อธิบายและเขียนประโยคและข้อความ พูดขอและให้ข้อมูล  ใช้ภาษาใน
การสืบค้น  รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิงและการเข้าสู่
สังคม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และน าไปใช้เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1  ม.5/3  

ต 1.2  ม.5/4    
ต 2.2  ม.5/1    
ต 3.1  ม.5/1     
ต 4.2  ม.5/1 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 372 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/

ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม และ สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา และหลักไวยากรณ์ พูดและเขียน 
สรุปใจความส าคัญได้ถูกต้องตามสถานการณ์ หรือเหตุการณ์  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ  และ
ที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาต่างประเทศในการเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความ   ส านวนค าพังเพยสุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยความแตกต่างของโครงสร้าง ประโยค ข้อความ  ส านวน  ค าพังเพย  
สุภาษิตของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญจากการวิเคราะห์ เขียนบรรยาย 
อธิบายประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กัน เปรียบเทียบความแตกต่าง แสดงความคิดเห็น    เข้าร่วม แนะน า และ
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
 เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิงและการเข้าสู่
สังคม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และน าไปใช้เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.2  ม.5/4 

ต 1.3  ม.5/2  
ต 2.1  ม.5/2, ม.5/3    
ต 4.1  ม.5/1       

รวม 5  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



[ หน้า 373 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ33101  ภาษาอังกฤษ 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/
อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้อย่างมีเหตุผล เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม กับวัย
และสถานการณ์ต่างๆ 
 เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และการ
เข้าสู่สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จและ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ม.6/4    
ต 1.2  ม. 6/5   
ต 1.3  ม.6/3   
ต 2.1  ม. 6/2, ม. 6/3   
ต 2.2  ม. 6/2   
ต 4.2  ม.6/2 

รวม   7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



[ หน้า 374 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ33102  ภาษาอังกฤษ 6                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/
อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้อย่างมีเหตุผล เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ  เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม กับวัยและ
สถานการณ์ต่างๆ 
 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และการเข้าสู่
สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ม.6/4   
ต 1.2  ม. 6/5   
ต 1.3  ม.6/3   
ต 2.1  ม. 6/2, ม. 6/3   
ต 2.2  ม. 6/2   
ต 4.2  ม.6/2 

รวม   7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ21201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 การฝึกปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน การระบุหัวข้อเรื่อง (topic) 
ใจความส าคัญ (main idea) การตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น การสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าขอร้อง การให้
ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ การพูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดและการเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน การพูดและการเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 2. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรื่องสั้น 
 3.สนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 4. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ 
 5.พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 6.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
 7. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
 8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 9. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ21202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน 20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 การฝึกปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน การระบุหัวข้อเรื่อง (topic) 
ใจความส าคัญ (main idea) การตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น การสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การพูดและการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว การพูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การพูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 2. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรื่องสั้น 
 3. สนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 5. พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
 6. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
 7. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 8. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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Course Description 

 
E 21203 Smart Listening – Speaking 1               Foreign Language Department Matthayomsuksa 
1 SEMESTER 1                                                                  40  Hours   CREDIT  1 
 
 Listen to requests, instructions, clarifications and explanations . Use requests and give 
instructions and clarifications according to the situation. Speak in an exchange word  sin  
interpersonal communication by following the models heard. Converse to exchange data about 
themselves, various activities and situations in daily life. Speak to describe themselves, their daily 
routines, experiences and the environment around them. Use their knowledge in answering 
different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques: role-play, co-operative, teamwork searching 
for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various persons and 
situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, dedication and commitment to work and  
capacity for applying life skills.  
 

Learning Outcomes 
1. Listen to  requests, instructions, clarifications and  explanations. 
2. Use requests and give instructions and clarifications according to the situation.  
3. Speak in an exchange words in interpersonal communication by following the  models 

heard.  
4. Converse to exchange data about themselves, various activities and situations in daily 

life.  
5. Speak to describe themselves, their daily routines, experiences and the  

environment around them.  
          6. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
6  outcomes 
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Course Description 

 
E 21204 Smart Listening – Speaking 2                             Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 2                                                       40  Hours   CREDIT 1 
 
 Listen and speak to express needs, ask for help Specify the topic and main idea and answer 
questions from listening to dialogues, tales , short stories and films. Describethe festivals, important 
days, lifestyles and traditions. Search for, collect and summarize the data/facts related to other 
learning areas from learning sources, and present them through speaking. Use language for 
communication in real situations in the classroom and in school. Use their knowledge in answering 
different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques role-play,  co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, dedication and commitment to work and  
capacity for applying life skills.  
 
Learning Outcomes 

1. Listen and speak to express needs, ask for help. 
2. Specify the topic and main idea and answer questions from listening to dialogues, tales , 

short stories and films.  
3. Describe the festivals, important days, lifestyles and traditions.  
4.Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from 

learning sources, and present them through speaking.  
5. Use language for communication in real situations in the classroom and in school. 

          6. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
6  outcomes 
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Course Description 

 
E 21205 Smart Reading - Writing 1                              Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1  SEMESTER 1                                               40 Hours   CREDIT 1   
 
           Read requests, instructions clarifications and simple explanation. Accurately read aloud 
texts, news, advertisements and short poems. Choose/specify the sentences and texts related to 
non-text information read. Specify the topic and main idea and answer questions from reading 
dialogues, tales and short stories.  Write to describe themselves, their daily routines, experiences 
and the environment around them. Write appropriately to express needs, ask for help. Participate 
in language and cultural activities in accordance with their interests. Use their knowledge in 
answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 

By using different ways of teaching techniques: role-play,  co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, dedication and commitment to work and capacity for applying life 
skills.  
Learning Outcomes 
            1. Read requests, instructions clarifications and simple explanations .          
            2. Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems.  
            3. Choose/specify the sentences and texts related to non-text information read.  
            4. Specify the topic and main idea and answer questions from reading dialogues, tales and 
short stories.   
            5. Write to describe themselves, their daily routines, experiences and the environment 
around them.       
            6. Participate in language and cultural activities in accordance with their interests. 
            7. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
7 outcomes 
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Course Description 

 
E 21206 Smart Reading - Writing 2                              Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1  SEMESTER 2                                            40 Hours   CREDIT 1.0 
 
            Specify the topic and main idea and answer questions from reading dialogues, tales, short 
stories and films. Write to express their own feelings and opinions about various matters around 
them, various activities, as well as provide brief justifications appropriately. Write appropriately to 
ask for and give data and express opinions about what has been read.  Participate in language and 
cultural activities in accordance with their interests. Use their knowledge in answering different 
test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques : role-play,  co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, dedication and commitment to work and  
capacity for applying life skills.  
 
Learning Outcomes 

1. Specify the topic and main idea and answer questions from listening to and  
reading dialogues, tales , short stories and films.  

2. Write to express their own feelings and opinions about various matters around them, 
various activities, as well as provide brief justifications appropriately.  

3. Write appropriately to ask for and give data and express opinions about what has been 
read.  

4. Participate in language and cultural activities in accordance with their interests. 
5. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 

5 outcomes 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ21241  ภาษาจีน 1                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติ การออกเสียงสัทอักษรตามระบบพินอินทั้งเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ประสม
เสียงค าง่าย ๆ ตามหลักการอ่าน และปฏิบัติตาม ค าสั่งสั้น ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน ค า กลุ่มค า ประโยคเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม  บทสนทนาที่มีรูปภาพประกอบ  ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมจีน บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว ตัวอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์ง่าย ๆ บอกความเหมือนและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและไทย 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

เพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาจีน
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งสั้น ๆ 
2. ระบุอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่าย ๆ  ตามหลักการอ่าน 
3. เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีได้ยิน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง 
5. พูดโต้ตอบด้วยค าและกลุ่มค าเพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล 
6.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว 
7.เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
8.พูดและแสดงออก ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
9. ระบุตัวสัทอักษรและเสียง(พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์) 
10. บอกความเหมือนและความต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและไทย 

รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ21242  ภาษาจีน 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติการใช้ค าสั่ง ค าถาม ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอนุญาต ค า กลุ่มค า หรือประโยคเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม บอกความต้องการของตนเอง ฟังและพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับตนอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัวบอก
ชื่อและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้ตัวและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ตลอดจนเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองของจีน 
และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมะสม 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาจีน
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีได้ยิน 
2. ใช้ค าสั่งง่ายๆ ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน า 
3. บอกความต้องการของตนเอง พูดเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 
4. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 
5. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและเรื่องใกล้ตัว 
6. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
7. บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองของจีน 
8. รู้จักและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย 
9. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน 
10. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
11. ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งใกล้ตัว 

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



[ หน้า 384 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  
   วิชา จ 21243   ภาษาจีนน่ารู้ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคในภาษาจีน หรือ
ข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฎิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง 
     3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
      4. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงกับความหมายของภาพหรือกลุ่มค าจากการฟังหรือ่าน 
      5. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญและสรุปแสดงความคิดเห็นหรืออ่านประโยคบทสนทนา 
      6. อ่านออกเสียงค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค หลักการออกเสียงภาษาจีนกลาง 
      7. อธิบายเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับประโยคหรือความหมาย 
      8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญสรุปและแสดงความคิดเห็น 
      9. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
      10. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
      11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
      12.  ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
      13.  อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย 
รวม  13 ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 385 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  
   วิชา จ 21244   ภาษาจีนน่ารู้ 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                             เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคในภาษาจีน หรือ
ข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฎิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง 
      3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
      4. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงกับความหมายของภาพหรือกลุ่มค าจากการฟังหรือ่าน 
      5. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญและสรุปแสดงความคิดเห็นหรืออ่านประโยคบทสนทนา 
     6. อ่านออกเสียงค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค หลักการออกเสียงภาษาจีนกลาง 
      7. อธิบายเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับประโยคหรือความหมาย 
      8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญสรุปและแสดงความคิดเห็น 
      9. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
      10. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
      11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
      12.  ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
      13.  อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย 
รวม 13  ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 386 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ22201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาและปฎิบัติ  พูด สนทนา โต้ตอบเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ กิจวัตรประจ าวัน แสดงความรู้สึก 

ความคิดเห็นในเรื่องใกล้ตัวการศึกษา เทคโนโลยี งานประเพณี  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา  
          ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก แหล่งเรียนรู้ และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  

     โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด สนทนา บรรยาย แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้าน
ภาษา 

     เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาโต้ตอบเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. พูดและเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคล  
3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ 

พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
 4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ ประสบการณ์ส่วนตั ว การศึกษา 

เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษาค้นคว้า รวบรวม 

และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การ
เขียน  
รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 387 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ22202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและปฏิบัติในการ   สนทนาโต้ตอบเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงความต้องการ  การให้ความ

ช่วยเหลือ  แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ  กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา เทคโนโลยีงานประเพณี วัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาล  วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการ
พูด/การเขียน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด สนทนา บรรยาย แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมจัด กิจกรรมด้านภาษา 
เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ มีความ มุ่งมั่นในการท างาน 

สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาโต้ตอบเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. พูดและเลือกใช้ค าศัพท์ ส านวน ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคล  
3. อ่านและระบุรายละเอียดของการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ 

พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา 

เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา    
   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
รวม   7   ผลการเรียนรู้ 
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Course Description 

 
E 22203 Smart  Listening – Speaking 3                                   Foreign Language Department        
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 1                                           40 Hours   CREDIT 1.0 

 
Speak to express their own feelings and opinions about various matters around them, 

various activities, as well as provide brief justifications appropriately. Listen and Speak appropriately 
to ask for and give data, describe and express opinions. Participate in language and cultural activities 
in accordance with their interests. Use language for communication in real situations in the 
classroom, school and community. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , 
Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques:  role-play,co-operative, teamwork , 
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills 
 
Learning Outcomes 
                   1. Speak to express their own feelings and opinions about various matters around 
them, various activities, as well as provide brief justifications appropriately.  
          2. Listen and Speak appropriately to ask for and give data, describe and express opinions. 
          3. Participate in language and cultural activities in accordance with their interests.  
          4. Use language for communication in real situations in the classroom, school and 
community. 
          5. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
5  outcomes 
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Course Description 

 
E 22204 Smart Listening – Speaking 4                    Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 2                                            40 Hours   CREDIT 1.0 
 
       Listen and speak to summarize the main idea, theme and topic identified from analysis of 
matters/news/incidents of interest to society. Speak express opinions about activities or various 
matters around them and experiences, as well as provide brief justifications.  
Participate in language and cultural activities in accordance with their interests. Search for, collect 
and summarize the data/facts related to other learning areas from learning sources, and present 
them through speaking. Use language for communication in real situations in  community. Use their 
knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques :role-play, co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills 
Learning Outcomes 
           1. Listen and speak to summarize the main idea, theme and topic identified from analysis 
of matters/news/incidents of interest to society.  
           2. Speak express opinions about activities or various matters around them and             
experiences, as well as provide brief justifications.  
           3. Participate in language and cultural activities in accordance with their interests. Search 
for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from learning sources, 
and present them through speaking.  
           4. Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from 
learning sources, and present them through speaking. 
           5. Use language for communication in real situations in community.  
           6. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
6 outcomes 
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Course Description 

 
E 22205 Smart Reading - Writing 3                              Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 1                                            40 Hours   CREDIT 1.0 
 
          Specify/read and write sentences and texts related to various forms of non-text            
information. Identify main idea and details word attack skills and recognize cohesion in texts also 
works with graphs and charts to discover meaning.  Participate in language and cultural activities in 
accordance with their interests. Search for, collect and summarize the data/facts related to other 
learning areas from learning sources, and present them through writing. Use their knowledge in 
answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques : role-play, co-operative, teamwork,  
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills 

 
Learning Outcomes 
           1. Specify/ read and write sentences and texts related to various forms of non-text 
information.    
           2. Identify main idea and details word attack skills and recognize cohesion in texts also 
works with graphs and charts to discover meaning. 
           3. Participate in language and cultural activities in accordance with their interests.  
           4. Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from 
learning sources, and present them through writing. 
           5. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
5 outcomes 
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Course Description 

 
E 22206 Smart Reading - Writing 4                                     Foreign   Language   Department        
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 2                                              40 Hours   CREDIT 1.0 
 
         Study and write paragraph given a topic with introduction and concluding sentences. Use 
foreign languages in conducting research, collecting and summarizing knowledge/various data from 
the media and different learning sources for further education and livelihood.Participate in 
language and cultural activities in accordance with their interests. Search for, collect and summarize 
the data/facts related to other learning areas from learning sources, and present them through 
writing. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques : role-play,  co-operative, teamwork , 
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to various 
persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek knowledge 
relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, honesty and integrity and 
capacity for applying life skills 
 
Learning Outcomes 

1. Study and write paragraph given a topic with introduction and concluding  
sentences.    
           2. Use foreign languages in conducting research, collecting and summarizing 
knowledge/various data from the media and different learning sources for further education and 
livelihood.  
           3. Participate in language and cultural activities in accordance with their interests.  
           4. Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from 
learning sources, and present them through writing. 
           5. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 
5 outcomes 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ22231  ภาษาญี่ปุ่น 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ส านวน ข้อความง่ายๆ บทสนทนาเบื้องต้น ค าสั่ง 
ค าแนะน า ค าขอร้อง ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอ่ืน กิจวัตรประจ าวัน และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น 

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะชีวิต  
กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทาง
ภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้   

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
2. อ่านและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและการ

เขียนได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
3. พูดโดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 

เกี่ยวกับศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. จับใจความส าคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ 
5. ถามและตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน         
6. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว เรื่อง

ใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ 
7. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

กับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
8. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ22232  ภาษาญี่ปุ่น 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษรคาตะคะนะ ค า กลุ่มค า ประโยค ส านวน ข้อความง่ายๆ บทสนทนาเบื้องต้น 
ค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง พูดชักชวน ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอ่ืน 
กิจวัตรประจ าวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เรียนรู้วัฒนธรรม
ญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น 

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะชีวิต  
กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทาง
ภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้   
        1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชักชวน ค าขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2. อ่านและเขียนตัวอักษรคาตะคะนะ คันจิ ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและ
การเขียน 
        3. พูดโดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
เกี่ยวกับศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4. จับใจความส าคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5. ถามและตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน     
        6. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
        7. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
        8. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
        9. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้นค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

  
   วิชา จ 22241 ภาษาจีน 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1                         เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าชี้แจงต่าง ๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคในภาษาจีน หรือ
ข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 

          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง สามารถแนะน าสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน และสามารถสื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง

และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 

หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่านใน

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

  
   วิชา จ 22242 ภาษาจีน 4                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าชี้แจงต่าง ๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคในภาษาจีน หรือ
ข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 

          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง สามารถแนะน าสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน และสามารถสื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง

และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 

หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่านใน

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
   วิชา ญ 22233 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู ้                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                      เวลา  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ กลุ่มค า ประโยค ง่ายๆ ค าทักทายและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและในห้องเรียน 

บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆ  แลกเปลี่ยน ความรู้ด้านวัฒนธรรม พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาล วัน ส าคัญ รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การแสดงความคิดเห็น แสดงบทบาทสมมุติ
ข้อมูลเรื่องราวประสบการณ์ และ ประเด็นข่าวตามความสนใจของสังคม เรียนรู้ วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น  

โดยใช้ทักษะการสืบค้น รวบรวม สังเกต การฟัง การพูด  การค้นคว้า การสนทนา กระบวนการคิด 
แก้ปัญหา สืบค้น และน าเสนอข้อมูล ด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี 

 เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดี 
ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
ผลการเรียนรู้   

1. บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆใช้ในชีวิตประจ าวันและในห้องเรียน  
2. พูดโต้ตอบด้วยประโยคพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ  
3. บอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา  
4. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  
6. พูดและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม  
7. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับของไทย  

รวม  7  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ฝ22221  ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                                           เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกและใช้
ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา และกระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะต่าง ๆในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง                     
และอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต  
4. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพื่อน เร่ืองใกล้ตัว  
5. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

รวม   6   ผลการเรียนรู้ 
  



[ หน้า 398 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

วิชา ญ22235  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
  

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษา ตัวอักษร ญี่ปุ่น 
ค า กลุ่มค า ประโยค ส านวนและข้อความง่ายๆ บทสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง 
ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอ่ืน กิจวัตรประจ าวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น   

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะชีวิต  
กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทาง
ภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้   
        1.ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2.อ่านและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและการ
เขียน 
        3.พูดโดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เกี่ยวกับ
ศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4.จับใจความส าคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5.ถามและตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน         
        6.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
        7.บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
 
รวม   7 ผลการเรียนรู้ 
  



[ หน้า 399 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

วิชา ญ22236  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ภาคเรียนที่ 2                                   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
  
           ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษา ตัวอักษร ญี่ปุ่น 
ค า กลุ่มค า ประโยค ส านวนและข้อความง่ายๆ บทสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง 
ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอ่ืน กิจวัตรประจ าวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น   

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะชีวิต  
กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทาง
ภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้   
        1.ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2.พูดโดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เกี่ยวกับ
ศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        3.จับใจความส าคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        4.ถามและตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน         
        5.พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
        6.บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
      7.บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
  
 
รวม   7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ23201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

    ศึกษาและปฏิบัติ การใช้ภาษา ในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความสุข  เศร้า เหตุการณ์สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูลความช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืนถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน 
อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆของประโยค ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บท
อ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็น
ถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ  ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น ข้อมูล 
ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน 
เทคโนโลยี  งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สรุป เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านภาษา 
  เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษเข้า สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ แสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแสวงหาความรู้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆของประโยค ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย 
ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่ง พิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น 
เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว 
การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี  งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน   ห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคมได ้
 4. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด /การ
เขียน  
รวม  4   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ23202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติ การใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความสุข  เศร้า เหตุการณ์สถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น   การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูลความช่วยเหลือและบริการผู้อื่นถ่ายโอนข้อมูล
ที่ได้ออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆของประโยค ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บท
อ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็น
ถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ  ประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น เปรียบเทียบข้อมูล 
ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน 
เทคโนโลยี  งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง อ่าน สนทนา เขียน แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก บรรยาย น าเสนอ 
เปรียบเทียบ สรุป เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษา 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแสวงหาความรู้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆของประโยค ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย 
ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี  บท  เพลง บทละคร
สั้นเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสั งคมประสบการณ์ส่วนตัว 
การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี  งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3. พูดประโยค ส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ  

4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 



[ หน้า 402 ] 

 
5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวม 

และ สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การ
เขียน  
รวม   5   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ฝ23221  ภาษาฝรั่งเศส 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกและใช้
ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา และกระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะต่าง ๆในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง

และอ่าน 
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต  
4. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว  
5. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
  



[ หน้า 404 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ฝ23222  ภาษาฝรั่งเศส 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                                     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง  จ านวน  1  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สามารถตอบ
ค าถาม จากการฟังและอ่านประโยค และบทสนทนา สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน 
เรื่องใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา และกระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะต่าง ๆในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
            
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา  
4. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว  
5. เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต  
6. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว  
7. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
รวม   8   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



[ หน้า 405 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  
รหัสวิชา จ 23243 ภาษาจีนน่ารู้ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                           เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ สามารถระบุสัทอักษรพิน

อิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียงรวมทั้งบอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือ
ข้อความสั้นๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ตอบค าถาม จับใจความ
ส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มี
ภาพ ประกอบ สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตาม
หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา และกระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของ
ตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน             

  
 ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง

และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 

หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
5. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่านใน

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
6. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
รวม 6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



[ หน้า 406 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  
รหัสวิชา จ23244 ภาษาจีนน่ารู้ 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                         เวลา 20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ ระบุสัทอักษรพินอิน อ่าน

ออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง  บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ สามารถตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  
สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพ 
ประกอบ  ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน และสามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 100 - 200 ตัวอักษรได ้

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา และกระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของ
ตน มีมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง

และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 

หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
5. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
6. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 100 - 200 ตัวอักษรได ้

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 407 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูดโดยฝึกปฏิบัติจริงตามชั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการการสื่ อสาร 
และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ส านวนโครงสร้างทางภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
การแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือการเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษา
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ฟังและพูดสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 3. พูดสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลอง 
 4. การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เช่น การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การโบกมือ การแสดงความรู้สึก 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[ หน้า 408 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา อ31202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ฝึกพูดบทสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 

ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง แสดงความต้องการ
เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไปได ้
 เพ่ือให้สามารถสื่อสารด้านการพูดได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทางภาษาตลอดจน
ค่านิยม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สนทนาและเขียนสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก การ
ชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 2. พูดเพ่ือขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีข้ันตอน 
 3. พูดสื่อสารแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 4. พูดและเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย หรือ
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือเหตุการณ์ท่ีฟัง และ อ่าน 
 5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 



[ หน้า 409 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา อ31203   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช้ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ 
และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวอย่างมี
เหตุผล เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ตามความสนใจของสังคมเขียนสรุป
ใจความส าคัญ  ตามความสนใจ  อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค า
พังเพย สุภาษิต และบทกลอน ของภาษาอังกฤษและภาษาไทยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่เรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการเขียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไปได ้

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆที่อ่าน รวมทั้งระบุ  และ

เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  
     2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 
     3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม  
ประสบการณ์ และ ข่าว เหตุการณ์ และข่าวอย่างมีเหตุผล 
    4. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ตามความสนใจของสังคม 
    5. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 
    6. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
    7. ค้นคว้า สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน  
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการเขียน 
รวม  7   ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 410 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

วิชา อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์และข่าวอย่างมี
เหตุผล เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ข่าว เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความ
สนใจของสังคม เขียนสรุปใจความส าคัญ ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอน ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค้นคว้า สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการเขียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไปได้ 

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  
 2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 
 3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และ ข่าว เหตุการณ์ และข่าวอย่างมีเหตุผล 
 4.พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆตามความ
สนใจของสังคม 
 5.เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์
ตามความสนใจ 
 6.อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 7.ค้นคว้ า  สรุปและแสดงความคิดเห็น เกี่ ยวกับข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้ อ่ืน  
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการเขียน 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 411 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ฝ31221   ภาษาฝรั่งเศส 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าง่ายๆ ความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

การอ่านออกเสียงตัวอักษร การสะกดค าอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านและเหมาะกับเนื้อหาที่อ่าน วิเคราะห์
ข้อความ ข้อมูล  สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆจากสื่ อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง การกีฬา 
และนันทนาการ   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
สามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆตามสังคมและชุมชน 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ ประกาศ โฆษณา ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความและ
แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  
 6. เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบาย 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ต่าง ๆ กิจกรรม
ละประสบการณ ์
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 10. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์  
 11. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์ และพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
  12. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 13. อธิบาย ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
 14. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 15. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ของภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาไทย 
 16. วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
 17. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 18. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน และสถานศึกษา  
รวม  18  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ฝ31222  ภาษาฝรั่งเศส 2                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 
    ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าง่ายๆ ความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรม

ประเพณี การอ่านออกเสียงตัวอักษร การสะกดค าอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านและเหมาะกับเนื้อหาที่อ่าน 
วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่าง ๆ 
จากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เวลาว่าง นันทนาการ การกีฬา และอาชีพ  

    โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

    เพ่ือให้เกิดทักษะต่าง ๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
สามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง 
ๆ ตามสังคมและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า ข้อความ ประโยค บทกลอน ประกาศ โฆษณา ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา เรื่องเล่า จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน 
 5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณต่าง ๆ 
 6. เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบาย 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
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 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวต่าง ๆ กิจกรรม
และประสบการณ์  
 10. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้ง
ในท้องถิ่น  สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 14. อธิบาย ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
 15. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน และบทกลอน ของ
ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 
 20. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆจากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวม  20  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ก31251  ภาษาเกาหลี 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1                              เวลาเรียน  120  ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความเป็นมาของภาษาเกาหลี โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ตัวอักษรเกาหลี ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง
พยัญชนะและสระ การประกอบรูปศัพท์ในภาษาเกาหลี รูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ระบบการออกเสียงภาษา
เกาหลีตามหลักสัทวิทยา ฝึกการสนทนาโต้ตอบที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การแนะน าตัวเองและผู้อ่ืน 
การกล่าวขอโทษ การกล่าวขอบคุณ การกล่าวชื่นชมและแสดงการยินดีการชักชวน การตอบรับและปฏิเสธอย่างง่าย 
แสดงความชอบหรือไม่ชอบอย่างง่าย โดยเลือกใช้น้ าเสียงและกริยาท่าทางสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมเกาหลี
ได้อย่างเหมาะสม ฝึกการฟังและพูดหรือเขียนโต้ตอบจากสิ่งที่ฟังได้โดยใช้รูปไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ศึกษาความแตกต่าง
ของสภาพอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยและเกาหลี และสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวัน สนทนา
เกี่ยวกับต าแหน่ง และท่ีอยู่ของบุคคลหรือสิ่งของ โดยเลือกใช้ค าบ่งชี้สถานที่ได้อย่างถูกต้อง 
 โดยจัดประสบการณ์โดยผ่านการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วิเคราะห์ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้
ตามกระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษา อันได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มี
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาภาษาเกาหลี เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรม สภาพอากาศ และภูมิประเทศของ
ประเทศไทยและประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมารยาท มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคและบอกความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์ระดับต้น 
 2. อธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเกาหลี เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
 3. สนทนาเก่ียวกับข้อมูลของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และเรื่องราวในชีวิตประจ าวันระดับต้น 
 4. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าชี้แจง 
 5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ของภาษาเกาหลีและภาษาไทย 
 6. สนทนาเก่ียวกับสภาพอากาศในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม 
 7. อธิบายความแตกต่างของสภาพอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยและเกาหลี 
 8. บอกต าแหน่ง และท่ีถูกอยู่บุคคลหรือสิ่งของได้อย่างเหมาะสม และเลือกใช้ค าบ่งชี้สถานที่ได้อย่างถูกต้อง 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 416 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ก31252 ภาษาเกาหลี 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                               เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาระดับความสุภาพของภาษาเกาหลี ตัวเลข และการนับเลขแบบจีนและเกาหลี ฝึกสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
ในชีวิตประจ าวัน เช่น งานอดิเรก การเลือกซื้อสินค้า ข้อมูลของผู้ที่เพ่ิงพบเจอเป็นครั้งแรก แสดงความรู้สึกต่อเรื่องที่
อ่านหรือได้ยินอย่างเหมาะสม ฝึกการใช้ประโยคอดีตกาล เพ่ือพูดหรือเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ศึกษาสภาพความ
เป็นอยู่ของชาวเกาหลี ในแต่ละยุคสมัย เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกลักษณะของบุคคล เพ่ือใช้อธิบายลักษณะ
บุคคล 
 โดยจัดประสบการณ์โดยผ่านการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิ ง
วิเคราะห์ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้
ตามกระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษา อันได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มี
เจตคติท่ีดีต่อการศึกษาภาษาเกาหลี เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรม ของประเทศไทยและประเทศ
เกาหลี สนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมารยาท มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สนทนาเก่ียวกับข้อมูลของตนเอง และสอบถามข้อมูลของผู้ที่เพ่ิงพบเจอเป็นครั้งแรก 
 2. เลือกใช้ระดับความสุภาพของภาษาได้อย่างเหมาะสม 
 3. สนทนาเก่ียวกับงานอดิเรก และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
 4. สนทนาเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และสามารถใช้ประโยคอดีตกาลได้ 
 5. พูดและเขียนเกี่ยวกับตัวเลข เช่น การนับเลข การถามเวลาและวันที่ การบอกเบอร์โทรศัพท์การบอก
จ านวนเงินได ้
 6. พูดและเขียนเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้า การบรรยายสินค้า การสั่งอาหารในร้านค้าได้ 
 7. พูดและเขียนเพื่อบรรยายกริยาท่าทางและลักษณะของบุคคลได้ 
 8. ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกต่อเรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
 9. อธิบายเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีได้ในแต่ละสมัยและระหว่างวิถีชีวิตของไทยได้ 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ31231  ภาษาญี่ปุ่น 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ส านวน ข้อความง่ายๆ บทสนทนาเบื้องต้น ค าสั่ง 
ค าแนะน า ค าขอร้อง ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอ่ืน กิจวัตรประจ าวัน และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น  โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการ
ใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทาง
ภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้   
        1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2. อ่านและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ คาตะคะนะ คันจิ   ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านและการเขียน 
        3. พูดโดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
เกี่ยวกับศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4. จับใจความส าคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5. ถามและตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน         
        6. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ 
        7. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
        8. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ31232  ภาษาญี่ปุ่น 2                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง   จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ส านวน ข้อความง่ายๆ บทสนทนาเบื้องต้น ค าสั่ง 
ค าแนะน า ค าขอร้อง พูดชักชวน ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอ่ืน กิจวัตร
ประจ าวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น  โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทาง
ภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้   
        1.ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชักชวน ค าขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2. อ่านและเขียนตัวอักษรคันจิ ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านและการเขียน 
        3. พูดโดยใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
เกี่ยวกับศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4. จับใจความส าคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5. ถามและตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน     
        6. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ 
        7. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
        8. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
        9. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้นค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
        10. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ 
รวม   10  ผลการเรียนรู้ 

 
 



[ หน้า 419 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  
   วิชา จ 31241  ภาษาจีน 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน  120 ชั่วโมง   จ านวน 3.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าชี้แจงต่าง ๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคในภาษาจีน หรือ
ข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะน าสิ่งต่าง ๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
หรอืนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และ 
ค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
รวม   8   ผลการเรียนรู้ 
 



[ หน้า 420 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  
   วิชา จ 31242   ภาษาจีน 2                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                        เวลาเรียน  120  ชั่วโมง   จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าชี้แจงต่าง ๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคในภาษาจีน หรือ
ข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะน าสิ่งต่าง ๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และ 
ค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่อ่านหรือฟัง 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 421 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ32201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พูดแสดงความต้องการ 
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ จ าลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูด
และเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว 
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งใ ห้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ 
จ าลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   



[ หน้า 422 ] 

 
5. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ

โลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
7. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่  

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
9. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
10. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ32202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว/

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พูดแสดงความต้องการ 
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ จ าลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูด
และเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว 
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิด
เห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ 
จ าลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
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4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   
5. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ

โลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
7. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่  

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ 

เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
11. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 425 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียน

ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่านที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี เขียนสรุปใจความส าคัญแก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  
3. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่านที่เป็นสารคดี

และบันเทิงคด ี
4. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก  

พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพยสุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง 

ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
9. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
10. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ32204    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบายและเขียน

ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่านที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี เขียนสรุปใจความส าคัญแก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์ อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผลค้นคว้า สืบค้น 
บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการ
พูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆที่อ่าน  
3. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่านที่เป็นสารคดี

และบันเทิงคด ี
4. เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิ จกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก  

พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
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6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพยสุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมขอเจ้าของ

ภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
8. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง 

ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
9. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ และ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
10. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
11. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ฝ 32221   ภาษาฝรั่งเศส 3                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                             เวลาเรียน  120  ชั่วโมง   จ านวน  3.0   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณี การ
อ่านค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ นิทาน บทความสั้นๆ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และจับใจความส าคัญ จาก
บทความสั้นๆ เรื่องเล่า สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และนันทนาการ การกีฬา และอาชีพ 
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
          โดยใช้กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
           เพ่ือให้เกิดทักษะต่าง ๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสามารถใช้ภาษาสื่อสารและเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามสังคมและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ บทกลอน ข่าว ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

4. ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ เรื่องเล่า  
5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ /

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
6. เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว บรรยาย อธิบาย และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง//เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
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9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวต่าง ๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ อย่างมีเหตุผล 
10. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อมตามความสนใจ

ของสังคม 
11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม และสถานการณ์ตาม

ความสนใจ 
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล

และยกตัวอย่างประกอบ 
13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ

ภาษา 
15. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย 
17. วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ 

เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม 21  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ฝ 32222    ภาษาฝรั่งเศส 4                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                              เวลาเรียน  120  ชั่วโมง   จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณี การ

อ่านค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ นิทาน บทความสั้นๆ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและจับใจความส าคัญ จาก
บทความสั้นๆ เรื่องเล่า สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และนันทนาการ การกีฬา และอาชีพ 
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
          โดยใช้กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
           เพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสามารถใช้ภาษาสื่อสารและเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆตามสังคมและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดค า อ่านประโยค ข้อความ บทกลอน นิทาน ข่าว ประกาศ โฆษณาบทร้อย
กรอง และบทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

4. ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ เรื่องเล่า จับใจความส าคัญวิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

6. เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
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7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว บรรยายอธิบาย

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
10. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน เพื่อน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อม  

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ

 สถานการณ์  ตามความสนใจ 
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้ังใน

ท้องถิ่น  สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ

ภาษา 
15. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ

บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
17. วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ และ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม  21  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ก32351 ภาษาเกาหลี 3                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                                       เวลา 120 ชั่วโมง   จ านวน  3.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับบุคคลและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้รูปยกย่องและค ายกย่องใน
ภาษาเกาหลี การบอกเวลา การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันใน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว สุขภาพ 
การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ และนัดหมาย โดยใช้โครงสร้าง ค าศัพท์และไวยากรณ์ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี การนับอายุแบบเกาหลี ระบบอาวุโสในสังคมเกาหลี และการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารด้วยรูปยกย่องและการเลือกใช้ระดับความสุภาพอย่างเหมาะสม  
 โดยจัดประสบการณ์โดยผ่านการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วิเคราะห์ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้
ตามกระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษา อันได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มี
เจตคติท่ีดีต่อการศึกษาภาษาเกาหลี เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรม ประเทศของประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมารยาท มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคและบอกความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์ระดับกลาง 
 2. อธิบายความแตกต่างของระบบอาวุโสของประเทศไทยและประเทศเกาหลี เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมได้ และใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 3. สนทนาเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว สุขภาพ และเรื่องราวในชีวิตประจ าวันระดับกลาง 
 4. พูดและเขียนเกี่ยวกับตัวเลข เพ่ือถามหรือบอกเวลา และการนัดหมาย  
 5. พูดและเขียนเกี่ยวกับตัวเลข เพ่ือถามหรือบอกอายุแบบเกาหลี แบบทางการและไม่เป็นทางการ  
 6. อธิบายการเรียกล าดับญาติแบบเกาหลี  
 7. สนทนาเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว สุขภาพ การนัดหมาย ผ่านทางโทรศัพท์  
 8. พูดและเขียนเพ่ือปฏิเสธการนัดหมาย หรือการร้องขอจากบุคคลอ่ืน โดยบอกเหตุผลและใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม 
รวม   8   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ก32352 ภาษาเกาหลี 4                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                                      เวลา 120 ชั่วโมง   จ านวน  3.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการถามหรือบอกเส้นทางการเดินทาง การสอบถามความต้องการและ
ความสามารถ  การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน เช่น การคมนาคม การเดินทาง การท่องเที่ยว เครื่อง
แต่งกาย การนัดหมายเพ่ือรวมตัว และการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โ ครงสร้าง ค าศัพท์
และไวยากรณ์ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี ความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี การ
เดินทางในชีวิตประจ าวัน การคมนาคม และระบบขนส่งสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหลี 
 โดยจัดประสบการณ์โดยผ่านการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วิเคราะห์ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้
ตามกระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษา อันได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มี
เจตคติท่ีดีต่อการศึกษาภาษาเกาหลี เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรม ประเทศของประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมารยาท มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สนทนาเก่ียวกับการเดินทางในชีวิตประจ าวัน การคมนาคม การถามหรือบอกเส้นทางการเดินทาง 
 2. อธิบายความแตกต่างของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยและประเทศเกาหลี และวิธีการใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหลี 
 3. พูดและเขียนความต้องการ ความประสงค์ และความสามารถของตนเอง 
 4. อ่านและเขียนเพื่อโต้ตอบ สนทนา ติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. สนทนาเก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน การท่องเที่ยว เครื่องแต่งกาย และการนัดหมายเพ่ือรวมตัว 
 6. ออกเสียงค ากริยาและค าคุณศัพท์ที่มีการออกเสียงแบบไม่เป็นไปตามกฎได้อย่างถูกต้อง  
 7. พูดและเขียนประโยคที่มีค าวิเศษณ์ในภาษาเกาหลี ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพ่ือเชิญบุคคลเข้าร่วมการรวมตัวต่าง ๆ โดยบอกรายละเอียดที่ชัดเจน และใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม 
รวม   8   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ32231  ภาษาญี่ปุ่น 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเสียง รูปแบบ ความหมาย ค า กลุ่มค า ประโยค ส านวน ข้อความ สารคดี บทสนทนา บทละครสั้น 
ค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง การตอบรับและปฏิเสธ ข้อจริงเท็จข้อมูล เรื่องราว ประสบการณ์ ในท้องถิ่น และ
เรื่องราวที่สนใจ เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการคิด แก้ปัญหา สืบค้น และ
น าเสนอข้อมูลด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ได้ตามสถานการณ์ 
 2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและส ากดค าถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. ระบุ อธิบาย จับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่านสื่อที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง 
 4. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูล ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
 5. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 6. แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคมโลก
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 7. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 8. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 9. ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 10. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
 11. เข้าร่วม และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาส 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ32232  ภาษาญี่ปุ่น 4                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 120  ชั่วโมง   จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า รวมทั้ง

เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับ กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์เหตุกา รณ์ต่าง ๆ ใช้
ภาษาตามารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟังและการอ่าน เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากสื่อ 
สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
และชุมชน เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดี ต่อการ
เรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ได้ตามสถานการณ ์
 2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและส ากดค าถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. ระบุ อธิบาย จับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่านสื่อที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง 
 4. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูล ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
 5. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 6. แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคมโลก
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 7. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 8. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 9. ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
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10. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
 11. เข้าร่วม และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาส 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

  
   วิชา จ 32241   ภาษาจีน 3                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน 120   ชั่วโมง    จ านวน 3.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า 

ค าอธิบาย ค าบรรยาย ค าชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค 
บทร้อยกรองในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสาร
ทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็น
ภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ใน
การบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียงในระบบเสียงภาษาจีนกลาง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษา
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะน าสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และ 
ค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 200-300 ตัวอักษรได ้
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 439 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  

วิชา จ 32242  ภาษาจีน 4                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                          เวลาเรียน 120 ชั่วโมง    จ านวน 3.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ค าบรรยาย ค าชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค 
บทร้อยกรองในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสาร
ทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็น
ภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ใน
การบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียงในระบบเสียงภาษาจีนกลาง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษา
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะน าสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่ านใน
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 200-300 ตัวอักษรได ้
 10. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่อ่านหรือฟัง 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 



[ หน้า 440 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ33201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างเหมาะสม  พูดแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ 
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองได้อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ทีฟังและอ่าน พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ 
อย่างมีเหตุผล พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของ
สังคมตามที่ก าหนด พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์  เรื่องกิจกรรม ข่าวเหตุการณ์
และสถานการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
อธิบาย  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีเจ้าของภาษา เข้าร่ว ม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้น ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
           ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จ าลอง หรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
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4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   
5. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความในใจของสังคม     
6. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ / แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ

โลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีเจ้าของภาษา   
10. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
12. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ33202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างเหมาะสม  พูดแสดงความต้องการ เสนอตอบรับ 
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองได้อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ทีฟังและอ่าน พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ 
อย่างมีเหตุผล พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของ
สังคมตามที่ก าหนด พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์  เรื่องกิจกรรม ข่าวเหตุการณ์
และสถานการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
อธิบาย  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้น ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
          มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
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4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   
5. พูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความในใจของสังคม 
6. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ / แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ

โลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีเจ้าของภาษา   
10. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 
12. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ33203    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1                          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วบอกหัวเรื่อง และจับใจความส าคัญหรือประเด็นหลักได้ (Title 
and Main idea) อ่านบทอ่านแล้วหารายละเอียด หรือข้อมูลสนับสนุนประเด็นหลักเรื่องที่อ่านและเรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้ (Sequencing) อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วหาความหมายของค าศัพท์จากบริบทได้ 
(Guessing word meaning) เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้ เขียน
เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
อ่านอย่างเหมาะสม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และใช้ทักษะกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน และ
การเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน มีจิตใจฝักใฝ่ในการท างานและมีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วบอกหัวเรื่อง และจับใจความส าคัญหรือประเด็นหลักได้ 
(Title and Main idea) 

2. อ่านบทอ่านแล้วหารายละเอียด หรือข้อมูลสนับสนุนประเด็นหลักเรื่องที่อ่านและเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 
(Sequencing) 

3. อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วหาความหมายของค าศัพท์จากบริบทได้ (Guessing word 
meaning) 

 4. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้ 

5. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม 

6. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา อ33204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
อ่านเรื่องแล้วบอกสาเหตุ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ (Cause and Effect) อ่านเรื่องแล้ว

บอกอารมณ์ และแนวคิดของผู้เขียน หรือเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม (Mood and Tone) อ่านเรื่องแล้วสรุป
วิเคราะห์คุณค่า และข้อมูลจากเรื่องที่อ่านอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ (Making Inference) เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบได้ 
เขียนสรุปใจความส าคัญและแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และใช้ทักษะกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่ นในการท างาน และ
การเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน มีจิตใจฝักใฝ่ในการท างานและมีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านเรื่องแล้วบอกสาเหตุ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ (Cause and Effect) 
2. อ่านเรื่องแล้วบอกอารมณ์ และแนวคิดของผู้เขียน หรือเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม (Mood and 

Tone) 
3. อ่านเรื่องแล้วสรุปวิเคราะห์คุณค่า และข้อมูลจากเรื่องที่ อ่านอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ ( Making 

Inference) 
 4. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น และ โลก พร้อมทั้ง

ให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบได้ 
5. เขียนสรุปใจความส าคัญและแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป ความรู้ข้อมูล  ต่าง ๆ จากสื่อใน

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ฝ 33221  ภาษาฝรั่งเศส 5                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน  120  ชั่วโมง  จ านวน  3.0   หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า   ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  ค าบรรยาย อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ  โฆษณา บทร้อย
กรองหรือบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบาย เขียนประโยค ข้อความและสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์
กับข้อความและสื่อที่ฟังหรืออ่าน   จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ  ตีความและแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและการอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ สนทนา   เขียน  บรรยาย  อธิบายเปรียบเทียบ น าเสนอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง เรื่องใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในท้องถิ่น  
สังคมและโลก  รวมทั้งสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เลือกใช้ภาษา  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม   
รวมทั้งเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  เข้าใจ  อธิบาย  เปรียบเทียบ  
วิเคราะห์และอภิปราย  ความเหมือน  ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   
และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น  สรุป  แสดงความคิดเห็นและน าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ตลอดทั้งเชื่อมโยงความรู้ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชนและสังคม  ใช้ภาษาในการค้นคว้า  สืบค้น  วิเคราะห์และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากแหล่ งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ตลอดทั้งใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารต่าง ๆ  สู่ชุมชน ท้องถิ่น  ประเทศชาติและสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ก าร
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างานใช้ภาษา
ฝรั่งเศสสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง  ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟังหรืออ่าน 
 4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องสั้น
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
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  6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของฝรั่งเศส 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของฝรั่งเศส 
  15. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศสกับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 
 20. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาฝรั่งเศส 
รวม  21  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ฝ 33222     ภาษาฝรั่งเศส 6                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า   ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  ค าบรรยาย  อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ  โฆษณา บทร้อย
กรองหรือบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบาย เขียนประโยค ข้อความและสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์
กับข้อความและสื่อที่ฟังหรืออ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ  ตีความและแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและการอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆสนทนา   เขียน  บรรยาย  อธิบายเปรียบเทียบ  น าเสนอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองเรื่องใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันทั้ง ในท้องถิ่น  
สังคมและโลก รวมทั้งสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกใช้ภาษา  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
รวมทั้งเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เข้าใจ อธิบาย  เปรียบเทียบ  
วิเคราะห์และอภิปราย  ความเหมือน  ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น สรุป  แสดงความคิดเห็นและน าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ตลอดทั้งเชื่อมโยงความรู้ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้
และเปิดโลกทัศน์ของตน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน
และสังคม  ใช้ภาษาในการค้นคว้า  สืบค้น  วิเคราะห์และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ ตลอดทั้งใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารต่าง 
ๆ  สู่ชุมชน ท้องถิ่น  ประเทศชาติและสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้การ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างานใช้ภาษา
ฝรั่งเศสสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง  ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟังหรืออ่าน 
 4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องสั้น
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
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  6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของฝรั่งเศส 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของฝรั่งเศส 
  15. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศสกับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุ มชนและ
สังคม 
 20. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาฝรั่งเศส 
รวม  21   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ33231  ภาษาญี่ปุ่น 5                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                                เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในเรื่องของค าสั่ง ค าชักชวน ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ค าแนะน า ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย หลักการอ่านออกเสียง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ บทอ่าน บทสนทนา 
นิทาน การพูดแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ 
ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 
ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและไทย 
          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน อ่านออกเสียง ปฏิบัติตาม พูดบทสนทนา อธิบาย 
อภิปราย เปรียบเทียบ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ภาษา ระดับภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เข้าร่วม แนะน า จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก 
สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สืบ
เสาะหาความรู้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
         เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางภาษาต่างๆ สามารถน าภาษาไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ วิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน เห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาญี่ปุ่น  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง  ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟังหรืออ่าน 
 4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องสั้น
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
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 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณจ์ริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น 
  15. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นกับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 
 20. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาญี่ปุ่น 
รวม   21   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ญ33232  ภาษาญี่ปุ่น 6                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จ านวน  3.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในเรื่องของค าสั่ง ค าชักชวน ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ค าแนะน า ค า
ชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย หลักการอ่านออกเสียง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ บทอ่าน บทสนทนา 
นิทาน การพูดแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ 
ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 
ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและไทย 
          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน อ่านออกเสียง ปฏิบัติตาม พูดบทสนทนา อธิบาย 
อภิปราย เปรียบเทียบ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ภาษา ระดับภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เข้าร่วม แนะน า จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก 
สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สืบ
เสาะหาความรู้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
         เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางภาษาต่างๆ สามารถน าภาษาไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ วิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน เห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาญี่ปุ่น  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง  ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟังหรืออ่าน 
 4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องสั้น
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  6. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
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 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น 
  15. เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นกับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 
 20. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาญี่ปุ่น 
รวม  21  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา   

วิชา จ 33241   ภาษาจีน 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน 120 ชั่วโมง     จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคบทร้อยกรองใน
ภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้
และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ 
เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะน าสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารพร้อมทั้งสามารถ
ยกตัวอย่างประกอบได ้
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และ 
ค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 300-400 ตัวอักษรได ้
 10. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่อ่านหรือฟัง 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

  
วิชา จ 33242 ภาษาจีน 6                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2                         เวลาเรียน 120  ชั่วโมง     จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง 

ค าชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคบทร้อยกรองใน
ภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความส าคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้
และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ 
เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านค าสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออกเสียงและประสม
เสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของค าตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะน าสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
พร้อมทั้งสามารถยกตัวอย่างประกอบได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และ 
ค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 



[ หน้า 456 ] 

 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆที่มีความยาว 300-400 ตัวอักษรได้ 
 10. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีอ่านหรือฟัง 
 11. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ต่างๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
รวม   11   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

(กิจกรรมแนะแนว) 
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วิสัยทัศน ์
งานแนะแนวมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม                   

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  เตรียมความพร้อมสู่อนาคต 
 

 

พันธกิจ 
  1. การแนะแนวที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. การแนะแนวที่เน้นความเท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา 
  3. การแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางอาชีพ 
  4. การพัฒนาระบบแนะแนวของสถานศึกษา 
  5. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.2 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.3 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.5 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.6 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

 
 
 
 



[ หน้า 460 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 461 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา กิจกรรม 70   กิจกรรมแนะแนว                                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 - 2                          เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง   จ านวน  -  หน่วยกิต 
 

รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  รู้จักตนเองด้านการเรียน
และโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอาชีพ   

โดยการส ารวจท าความเข้าใจตนเองและท าความเข้าใจผู้อ่ืน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี สามารถก าหนดเป้าหมายผลการเรียนและวิเคราะห์ความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

ยอมรับตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ตั้งใจ
เรียน กระตือรือร้นในการพัฒนาผลการเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  
  
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
3. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. มีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[ หน้า 462 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว                                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 - 2                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน  -  หน่วยกิต 
 

บอกข้อดี ข้อเสียของตนเอง การสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อ่ืน การรู้เท่าทัน รู้วิธีการจัดการ
อารมณ์ ความเครียดและปัญหาด้านต่าง ๆ เรียนรู้ความปลอดภัยทางเพศ  รู้จักศักยภาพและการพัฒนาตนเอง  ด้าน
การเรียน ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ การเตรียมความพร้อมทางการเรียน  การวางแผนด้านการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ การรู้ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน  

โดยการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของตนเอง สามารถสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อ่ืน  จัดการอารมณ์ 
ความเครียด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  ค้นหา วิเคราะห์ ศักยภาพด้านการ
เรียน ส ารวจความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ สามารถเตรียมความพร้อมทางการเรียน ก าหนดแนวทางด้าน
การศึกษาต่อและวิเคราะห์เครือข่ายอาชีพ ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

เห็นคุณค่าในตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน  ให้ความส าคัญในการวางตัวต่อเพศตรงข้าม  ยอมรับผลจากการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและอาชีพ   
  
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 
7. นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  และปลอดภัยในเรื่องเพศ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 463 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา กิจกรรม 70  กิจกรรมแนะแนว                                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 - 2                                 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน  -  หน่วยกิต 
 

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  รู้จักศักยภาพด้านการเรียน  ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  
สามารถอธิบายคุณลักษณะส าคัญและวิธีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพต่างๆ ในอนาคต มีความพร้อมด้าน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รู้จักความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

โดยการสามารถวิเคราะห์ตนเองด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ น ามาประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในด้านที่ตนสนใจและถนัด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อเองและสังคม 

เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค่านิยมในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 
7. นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์  และปลอดภัย 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 464 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชา กิจกรรม 70   กิจกรรมแนะแนว                                กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 - 2                                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน  -  หน่วยกิต  
 

รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  รู้จักตนเองด้านการเรียน
และโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอาชีพ   

โดยการส ารวจท าความเข้าใจตนเองและท าความเข้าใจผู้อ่ืน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี สามารถก าหนดเป้าหมายผลการเรียนและวิเคราะห์ความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

ยอมรับตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ตั้งใจ
เรียน กระตือรือร้นในการพัฒนาผลการเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
3. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. มีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 465 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา กิจกรรม 70  กิจกรรมแนะแนว                                กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1 - 2                                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน  -  หน่วยกิต 
 

การบอกข้อดี ข้อเสีย การสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อ่ืน การรู้เท่าทัน รู้วิธีการจัดการอารมณ์ 
ความเครียดและปัญหาด้านต่างๆ  การรู้จักศักยภาพและการพัฒนาตนเอง     ด้านการเรียน ความสามารถ  ความ
ถนัด  ความสนใจ การเตรียมความพร้อมทางการเรียน การวางแผนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  รู้ความ
ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน  

 โดยการระบุข้อดี ข้อเสีย และสามารถสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ ความเครียด 
และปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ค้นหา วิเคราะห์ ศักยภาพด้านการเรียน ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ 
สามารถเตรียมความพร้อมทางการเรียน วิเคราะห์แนวทางด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

เห็นคุณค่ าในตนเองและเข้ า ใจผู้ อ่ืน   ให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง เ พ่ือมีความฉลาด  
ทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม  ยอมรับผลที่จากการแก้ปัญหาได้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและอาชีพ   
  
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 
7. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ หน้า 466 ] 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว                                กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1 - 2                             เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จ านวน  -  หน่วยกิต 
 

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  รู้จักศักยภาพด้านการเรียน  ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  
สามารถอธิบายคุณลักษณะส าคัญและวิธีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพต่างๆ ในอนาคต มีความพร้อมด้าน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รู้จักความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

โดยการสามารถวิเคราะห์ตนเองด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ น ามาประกอบการ
ตัดสินใจ เพ่ือเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในด้านที่ตนสนใจและถนัด  สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  รู้จักการท างานเป็นทีม ใช้ทักษะการสื่อสารปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อเองและสังคม 

เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  เห็น
ความส าคัญในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีค่านิยมทางอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 
7. นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์  และปลอดภัย 
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