คำนำ
จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำไปสูการพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สภาพแวดลอม ความรู ท างวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ท ี ่ เ จริ ญ กาวหนา
อยางรวดเร็ ว เปนการพั ฒ นาและเสริ ม สรางศั ก ยภาพขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศ นำไปสู
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 โลก
ในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน และดำรงชีวิตอยางสรางสรรคในประชาคมโลกตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดวยการวางแผนและดำเนินการใชหลักสูต ร
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพปญหาในชุมชน
สังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและความตองการของผูเรียน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เปนโรงเรียนแขงขันสูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมาอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ไดปรับปรุงหลักสูตรตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) และปรับโครงสรางรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรายวิชาที่พัฒนาศักยภาพผูเรียนตาม
นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อสรางความพรอมใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก มีความสามารถกาวไกลใน
ระดับสากล สอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยกำหนดเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
สามารถนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรี ย นวชิ ร ธรรมสาธิ ต ไดแตงตั ้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รโรงเรี ย นรวมกั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พุทธศักราช 2564 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนมีความเปนสากล พรอมทั้งการจัดการเรียนรูที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดชีวิตมีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนำความรู
รั ก ความเปนไทย เปนผู พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ในโลกศตวรรษที ่ 21 ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี
คุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกในการสื่อสาร ใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรวมมือกับระดับนานาชาติ
และทันตอโลกในยุคประเทศไทย 4.0 มีทักษะในการประกอบอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตในสังคมพหุ วัฒนธรรม
อยางมีความสุข
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตหวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พุทธศักราช 25 64 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เลมนี้ จะเปนประโยชนและ
เปนแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรที่มีค=
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หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. สวนนำ
1.1 ความนำ
เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรมรักความเปนไทยใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห สรางสรรคมีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทำงานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกได
อยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งเปนหลักสูตรที่สนองนโยบายกระจายอำนาจใหสังคม
มีส วนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น และความเจริญ กาวหนาทางดาน
วิทยาการของโลกยุคโลกาภิวัฒน ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกั บ บริ บ ทและความเป นสากล โดยจั ด การเรี ย นการสอนแบบ บู ร ณาการประกอบด วยทฤษฎี
องคความรู การเขียนความเรียงชั้นสูงการสรางโครงงาน อาเซียนศึกษา และโลกศึกษา ปรับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางหลากหลาย ตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล พรอมทั้งจัดการเรียนรูเอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต มีนิสัยใฝเรียนใฝรูมีความสามารถคิดวิเคราะหแกปญหามีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีคุณธรรมนำความรู รักความ
เปนไทย และมีความสามารถกาวไกลในระดับอาเซียนและสากล
1.2 วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงคของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วิสัยทัศน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมนำความรูตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
2. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก มีความรูและสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนดำรงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมการพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และมีสมรรถนะ
5. เสริมสรางระบบบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานสากล
7. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการสรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
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เปาประสงค
สรางผูเรียนใหมีคุณธรรมนำความรู ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ
เปนพลเมืองที่ดีตอสังคม
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
2. ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก
3. ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
4. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานสากล
5. ผูเรียนดำรงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ครูมีทักษะในการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู และสามารถจัดการเรียนรูตามมาตรฐานสากล
7. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมีเครือขายการเรียนรูระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
ตางประเทศ
กลยุทธโรงเรียน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนเลิศดานวิชาการมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษ
ที่ 21 และสงเสริมการเปนจิตอาสา
1.1 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
1.3 พัฒนาผูเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่ 2
1.4 สงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และผลิตนวัตกรรม อยางสรางสรรค
1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
1.6 สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต และการดำรงชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 2 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนครูมืออาชีพ
2.1 สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามวิชาชีพ สรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
2.2 สงเสริมระบบการนิเทศ โดยผูบริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน
2.3 สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชระดับการ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กำหนด
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2.4 สงเสริมและพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลที่
เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครู ใหปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติตน
ในการรักษาวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
3.1 มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ สงเสริมสนับสนุนใหมีความสามารถและมีความเขมแข็งในการ
บริหารจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิ
บาล
3.3 นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.1 สงเสริมโรงเรียนใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน บนพื้นฐานของความเปน
ไทย
4.2 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบ และสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
4.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต ฯลฯ
4.4 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
4.5 พัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
จุดเนน
1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หางไกลยาเสพติด
2. พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสูความเปนเลิศทางวิชาการ
3. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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1.3 สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ งใหผู เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ
การเลือกรับ หรือไมรับ ขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธ ีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผ ล คุณ ธรรมและขอมูล สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมี
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทั กษะชี ว ิ ต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆไปใชใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวย
การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสารการทำงาน
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เพื่อใหสามารถอยู รวมกับผู อื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตย สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทำงาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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1.5 คานิยมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
3. กตัญ ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ
10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ
12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง
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2. โครงสรางหลักสูตร

หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 2564

มัธยมศึกษาตอนตน

หลักสูตร ม.1

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร ม.2

หลักสูตรพิเศษ ICT
หอง 1 และ 2

หลักสูตรพิเศษ ICT
หอง 1

หลักสูตรพิเศษ IEP
หอง 3 และ 4

หลักสูตรพิเศษ IEP
หอง 2

หลักสูตรปกติ
หอง 5 - 14

หลักสูตรปกติ
หอง 3 - 14

หลักสูตร ม.3

หลักสูตรพิเศษ ICT
หอง 1
หลักสูตรพิเศษ IEP
หอง 2
หลักสูตรปกติ
หอง 3 - 14
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หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 2564
มัธยมศึกษาตอนตน
หลักสูตรพิเศษ
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
(ICT/AI) หอง 4/1

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-คอมพิวเตอร (ICT)
หอง 5/13

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-คอมพิวเตอร (ICT)
หอง 6/12

มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรปกติแผนการเรียน ม.4

หลักสูตรปกติแผนการเรียน ม.5

หลักสูตรปกติแผนการเรียน ม.6

วิทยาศาสตรสุขภาพ
หอง 4/2

วิทย– คณิต

วิทย– คณิต

หอง 1 - 3

หอง 1 - 3

วิศวกรรม-สถาปตยกรรม
หอง 4/3

คณิต – อังกฤษ

คณิต – อังกฤษ

หอง 4 - 6

หอง 4 - 6

วิทย-คอมพิวเตอร
หอง 4/4

ภาษาฝรั่งเศส - เกาหลี

ภาษาฝรั่งเศส - เกาหลี

หอง 7

หอง 7

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
หอง 4/5-4/6

ภาษาญี่ปุน

ภาษาญี่ปุน

หอง 8

หอง 8

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
หอง 4/7

ภาษาจีน

ภาษาจีน

หอง 9

หอง 9

ศิลปศาสตรภาษาฝรัง่ เศส-เกาหลี

ผูประกอบการยุคใหม

ผูประกอบการยุคใหม

หอง 4/8

หอง 10

หอง 10 - 11

ศิลปศาสตรภาษาญีป่ นุ
หอง 4/9

วิทยาการกีฬา

ศิลปศาสตรภาษาจีน
หอง 4/10

สุนทรียภาพ

นิติศาสตร-รัฐศาสตร
หอง 4/11

นิเทศศาสตร-ศิลปกรรมศาสตร
หอง 4/12

คหกรรมศาสตร
หอง 4/13

หอง 11

หอง 12
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2.1 โครงสรางเวลาเรียน (กำหนดกรอบเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เวลาเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6
/กิจกรรม
หนวย ชั่วโมง หนวย ชั่วโมง หนวย ชั่วโมง หนวย ชั่วโมง
กิต
กิต
กิต
กิต
ภาษาไทย
3
120
3
120
3
120
6
240
คณิตศาสตร
3
120
3
120
3
120
6
240
วิทยาศาสตร
3
120
3
120
3
120
6
240
สังคมศึกษา ศาสนา และ
4
160
4
160
4
160
8
320
วัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร
1
40
1
40
1
40
2
80
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
-หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
3
120
3
120
3
120
6
240
การดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร
- ภูมิศาสตร
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
ภาษาตางประเทศ
3
120
3
120
3
120
6
240
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
22
880
22
880
22
880
41
1,640
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
120
120
120
360
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
ไมนอยกวา
ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
1,600 ชั่วโมง
รวม 3 ป
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง / ป
ไมนอยกวา
3,600 ชั่วโมง
2.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรวมเวลาเรียนทั้งหมดไมเกิน 1,200 ชั่วโมง/ป เปนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 66
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต โดยมีรูปแบบการจัดการหองเรียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หลักสูตรพิเศษ ICT หองเรียน ที่ 1-2 หลักสูตรพิเศษ IEP หองเรียนที่ 3 - 4 หลักสูตรปกติห องเรียนที่ 5 – 14
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 หลักสูตรพิเศษ ICT หองเรียนที่ 1 หลักสูตรพิเศษ IEP หองเรียนที่ 2 หลักสูตรปกติ
หองเรียนที่ 3 – 14
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2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมเวลาเรียนรวม 3 ป ไมเกิน 3,600 ชั่วโมง เปนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน
41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 40 หนวยกิต โดยมีรูปแบบการจัดการหองเรียน ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 แผนการเรียน วิทย-คณิต
หองเรียนที่ 2 - 4
แผนการเรียนที่ 2 แผนการเรียน คณิต – อังกฤษ
หองเรียนที่ 5 - 7
แผนการเรียนที่ 3 แผนการเรียน ศิลปภาษา
หองเรียนที่ 8 - 10
แผนการเรียนที่ 4 แผนการเรียน ศิลป - ไทย -สังคม
หองเรียนที่ 11 - 13
แผนการเรียนที่ 5 หลักสูตรพิเศษ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (ICT/AI)
หองเรียนที่ 4/13
แผนการเรียนที่ 6 หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-คอมพิวเตอร (ICT)
หองเรียนที่ 5/13, 6/12
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตไดนำแนวคิดการสรางหลักสูตรมาตรฐานสากลมาปรับปรุงหลักสูตรพิเศษ ICT และ
หลักสูตรปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใหเขาสูประชาคมอาเซียน และเขาสูมาตรฐานสากล โดยจัด
โครงสรางเวลาเรียนจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เกณฑการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 77 หนวยกิตเปนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 66
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนไมนอยกวา 11 หนวยกิต
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 66 หนวย
กิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอานคิด วิเคราะห และเขียน ในระดับ“ผาน” ขึ้นไป
4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป
5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม
เกณฑการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 81 หนวยกิต เปนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 41
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนไมนอยกวา 40 หนวยกิต
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 41 หนวย
กิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียนในระดับ“ผาน”ขึ้นไป
4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ“ผาน”ขึ้นไป
5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียน“ผาน”ทุกกิจกรรม
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2.2 โครงสรางหลักสูตรชั้นป
หลักสูตร ICT ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 และ 1/2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11 22
รายวิชาพื้นฐาน
11
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5
3 ท21102 ภาษาไทย 2
1.5
ค21101 คณิตศาสตร 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5
3 ค21102 คณิตศาสตร 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5
ว21101 วิทยาศาสตร 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5
3 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5
ว21105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
1 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1
0.5
ส21101 สังคมศึกษา 1
1.5
3 ส21103 สังคมศึกษา 2
1.5
ส21102 ประวัติศาสตร 1
0.5
1 ส21104 ประวัติศาสตร 2
0.5
พ21101 สุขศึกษา 1
0.5
1 พ21102 สุขศึกษา 2
0.5
พ21105 พลศึกษา 1
0.5
1 พ21106 พลศึกษา 2
0.5
ศ21101 ศิลปะ 1
1.0
2 ศ21102 ศิลปะ 2
1.0
ง21101 การงานอาชีพ 1
0.5
1 ง21102 การงานอาชีพ 2
0.5
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
1.5
3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
6.0 12
รายวิชาเพิ่มเติม
6.0
ค21203 คณิตศาสตรสากล 1
1.0
2 ค21204 คณิตศาสตรสากล2
1.0
I20201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0
ว21207 ความรูเบื้องตนการเขียนโปรแกรม 1.0
2 ว21208 การออกแบบภาพนิ่งเชิงสรางสรรค
1.0
ว21203 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
1.0
2 ว21204 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
1.0
ระดับพื้นฐาน 1
ระดับพื้นฐาน 2
ว21205 เทคโนโลยีรอบตัว 1
0.5
1 ว21206 การแกปญหาดวยโปรแกรม
0.5
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
0.5
1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
0.5
จ21241 ภาษาจีน 1
1.0
2 จ21242 ภาษาจีน 2
1.0
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
17.0 37
รวม
17.0

ชม.
22
3
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
12
2
2
2
2
1
1
2
3
37
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หลักสูตรหองเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 และ 1/4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
11 22
รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2
ค21101 คณิตศาสตร 1 ภาคภาษาอังกฤษ
1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ว21101 วิทยาศาสตร 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ว21105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5 1 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1
ส21101 สังคมศึกษา 1
1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2
ส21102 ประวัติศาสตร 1
0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 2
พ21101 สุขศึกษา 1
0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2
พ21105 พลศึกษา 1
0.5 1 พ21106 พลศึกษา 2
ศ21101 ศิลปะ 1
1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2
ง21101 การงานอาชีพ 1
0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2
อ21101 English 1 (foreign teacher)
1.5 3 อ21102 English 2 ( foreign teacher)
รายวิชาเพิ่มเติม
4.5 9
รายวิชาเพิ่มเติม
ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
ว21205 เทคโนโลยีรอบตัว 1
0.5 1 ว21206 การแกปญหาดวยโปรแกรม
I20201 การศึกษาคนควาและสรางองค
1.0 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ความรู
อ21203 Smart Listening – Speaking 1 1.0 2 อ21204 Smart Listening – Speaking 2
(foreign teacher)
(foreign teacher)
อ21205 Smart Reading - Writing 1
1.0 2 อ21206 Smart Reading - Writing 2
(foreign teacher)
(foreign teacher)
จ21243 ภาษาจีนนารู 1
0.5 1 จ21244 ภาษาจีนนารู 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
15.5 34
รวม

นก.
11
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.5
4.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
22
3
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
9
1
1
2

1.0

2

1.0

2

0.5
15.5

1
3
34
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หลักสูตรปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 – 14
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิตศาสตร 1
ว21101 วิทยาศาสตร 1
ว21105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร 1
พ21101 สุขศึกษา 1
พ21105 พลศึกษา 1
ศ21101 ศิลปะ 1
ง21101 การงานอาชีพ 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ท20201 การใชหองสมุด 1
ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
ว21205 เทคโนโลยีรอบตัว 1
I20201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
11 22
รายวิชาพื้นฐาน
1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2
1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร 2
1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร 2
0.5 1 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1
1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2
0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร 2
0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2
0.5 1 พ21106 พลศึกษา 2
1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2
0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2
1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
3.5 7
รายวิชาเพิ่มเติม
0.5 1 ท20202 การใชหองสมุด 2
1.0 2 ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
0.5 1 ว21206 การแกปญหาดวยโปรแกรม 1
1.0 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
0.5 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
14.5 31
รวม

หมายเหตุ : 1/5 - 1/7 ภาคเรียนที่ 1 ศ21101 ศิลปะ 1
ภาคเรียนที่ 2 ศ21102 ศิลปะ 2
1/8 - 1/14 ภาคเรียนที่ 1 ศ21102 ศิลปะ 2
ภาคเรียนที่ 2 ศ21101 ศิลปะ 1

นก. ชม.
11 22
1.5 3
1.5 3
1.5 3
0.5 1
1.5 3
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
0.5 1
1.5 3
3.5 7
0.5 1
1.0 2
0.5 1
1.0 2
0.5 1
3
14.5 31
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หลักสูตร ICT ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิตศาสตร 3 ภาคภาษาอังกฤษ
ว22101 วิทยาศาสตร 3 ภาคภาษาอังกฤษ
ว22105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส22101 สังคมศึกษา 3
ส22102 ประวัติศาสตร 3
พ22101 สุขศึกษา 3
พ22105 พลศึกษา 3
ศ22101 ศิลปะ 3
ง22103 การงานอาชีพ 3
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22203 คณิตศาสตรสากล 3
ว22201 มัลติมีเดีย 1
ว22203 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
ระดับกลาง 1
ว22205 เทคโนโลยีรอบตัว 2
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
จ22241 ภาษาจีน 3
ญ22231 ภาษาญี่ปุน 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
11
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.5
6.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
17.0

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
นก.
22
รายวิชาพื้นฐาน
11
3 ท22102 ภาษาไทย 4
1.5
3 ค22102 คณิตศาสตร 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5
3 ว22102 วิทยาศาสตร 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5
1 ว22106 วิทยาการคำนวณ 1
0.5
3 ส22103 สังคมศึกษา 4
1.5
1 ส22104 ประวัติศาสตร 4
0.5
1 พ22102 สุขศึกษา 4
0.5
1 พ22104 พลศึกษา 4
0.5
2 ศ22102 ศิลปะ 4
1.0
1 ง22104 การงานอาชีพ 4
0.5
3 อ2210 ภาษาอังกฤษ 4
1.5
12
รายวิชาเพิ่มเติม
6.0
2 ค22204 คณิตศาสตรสากล 4
1.0
2 ว22202 มัลติมีเดีย 2
1.0
2 ว22204 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
1.0
ระดับกลาง 2
1 ว22206 การแกปญหาดวยโปรแกรม 2
0.5
1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
0.5
2 จ22242 ภาษาจีน 4
1.0
2 ญ22232 ภาษาญี่ปุน 2
1.0
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
37
รวม
17.0

ชม.
22
3
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
12
2
2
2
1
1
2
2
3
37

[ หนา 14 ]
หลักสูตรหองเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
11 22
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4
ค22101 คณิตศาสตร 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร 4 ภาคภาษาอังกฤษ
ว22101 วิทยาศาสตร 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร 4 ภาคภาษาอังกฤษ
ว22105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5 1 ว22106 วิทยาการคำนวณ 1
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4
ส22102 ประวัติศาสตร 3
0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 4
พ22101 สุขศึกษา 3
0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4
พ22105 พลศึกษา 3
0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4
ศ22101 ศิลปะ 3
1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 4
ง22103 การงานอาชีพ 3
0.5 1 ง22104 การงานอาชีพ 4
อ22101 English 3 (foreign teacher)
1.5 3 อ22102 English 4 (foreign teacher)
รายวิชาเพิ่มเติม
4.0 8
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
ว22205 เทคโนโลยีรอบตัว 2
0.5 1 ว22206 การแกปญหาดวยโปรแกรม 2
อ22203 Smart Listening – Speaking 3 1.0 2 อ22204 Smart Listening – Speaking 4
(foreign teacher)
(foreign teacher)
อ22205 Smart Reading - Writing 3
1.0 2 อ22206 Smart Reading - Writing 4
(foreign teacher)
(foreign teacher)
ญ22235 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 1
0.5 1 ญ22236 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
15.0 33
รวม
หมายเหตุ : 2/1 - 2/7 ภาคเรียนที่ 1 ศ22101 ศิลปะ 3
ภาคเรียนที่ 2 ศ22102 ศิลปะ 4
2/8 - 2/14 ภาคเรียนที่ 1 ศ22102 ศิลปะ 4
ภาคเรียนที่ 2 ศ22101 ศิลปะ 3

นก.
11
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.5
4.0
1.0
0.5
1.0

ชม.
22
3
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
8
0
1
2

1.0

2

0.5
15.0

1
3
33

[ หนา 15 ]
หลักสูตรปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 – 14
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11 22
รายวิชาพื้นฐาน
11
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4
1.5
ค22101 คณิตศาสตร 3
1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร 4
1.5
ว22101 วิทยาศาสตร 3
1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร 4
1.5
ว22105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5 1 ว22106 วิทยาการคำนวณ 1
0.5
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4
1.5
ส22102 ประวัติศาสตร 3
0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร 4
0.5
พ22101 สุขศึกษา 3
0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4
0.5
พ22105 พลศึกษา 3
0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4
0.5
ศ22101 ศิลปะ 3
1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 4
1.0
ง22103 การงานอาชีพ 3
0.5 1 ง22104 การงานอาชีพ 4
0.5
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
1.0 2 ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
1.0
ว22205 เทคโนโลยีรอบตัว 3
0.5 1 ว22206 การแกปญหาดวยโปรแกรม 3
0.5
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
0.5 1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
0.5
ญ22233 ภาษาญี่ปุนนารู/ฝ22221 ฝรั่งเศสนารู 0.5
1 ญ22233 ภาษาญี่ปุนนารู/ฝ22221 ฝรั่งเศสนารู 0.5
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
13.5 30
รวม
13.7
หมายเหตุ

เทอม 1 ญ22233 ภาษาญี่ปุนนารู
ฝ22221 ภาษาฝรั่งเศสนารู
เทอม 2 ฝ22221 ภาษาฝรั่งเศสนารู
ญ22233 ภาษาญี่ปุนนารู

หอง 3,5,7,9,11,13
หอง 4,6,8,10,12,14
หอง 3,5,7,9,11,13
หอง 4,6,8,10,12,14

ชม.
22
3
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
5
2
1
1
1
3
30

[ หนา 16 ]
หลักสูตร ICT ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร 5 ภาคภาษาอังกฤษ
ว23101 วิทยาศาสตร 5 ภาคภาษาอังกฤษ
ว23105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส23101 สังคมศึกษา 5
ส23102 ประวัติศาสตร 5
พ23101 สุขศึกษา 5
พ23103 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ 5
ง23103 การงานอาชีพ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23203 คณิตศาสตรสากล 5
ว23207 เทคโนโลยีรอบตัว 3
ว23203 หุนยนต 1
ว23205 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
ฝ23221 ภาษาฝรั่งเศส 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก. ชม.
11 22
1.5 3
1.5 3
1.5 3
0.5 1
1.5 3
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
0.5 1
1.5 3
5.0 10
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
0.5 1
1.0 2
3
16.0 35

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
11 22
ท23102 ภาษาไทย 6
1.5 3
ค23102 คณิตศาสตร 6 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3
ว23102 วิทยาศาสตร 6 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3
ว23106 วิทยาการคำนวณ 1
0.5 1
ส23103 สังคมศึกษา 6
1.5 3
ส23104 ประวัติศาสตร 6
0.5 1
พ23102 สุขศึกษา 6
0.5 1
พ23104 พลศึกษา 6
0.5 1
ศ23102 ศิลปะ 6
1.0 2
ง23104 การงานอาชีพ 6
0.5 1
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
1.5 3
รายวิชาเพิ่มเติม
5.0 10
ค23204 คณิตศาสตรสากล 6
1.0 2
ว23208 การแกปญหาดวยโปรแกรม 3
0.5 1
ว23204 หุนยนต 2
1.0 2
ว23206 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 2 1.0 2
อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
0.5 1
ฝ23222 ภาษาฝรั่งเศส 2
1.0 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
รวม
16.0 35

[ หนา 17 ]
หลักสูตรหองเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
11 22
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6
ค23101 คณิตศาสตร 5 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร 6 ภาคภาษาอังกฤษ
ว23101 วิทยาศาสตร 5 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร 6 ภาคภาษาอังกฤษ
ว23105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5 1 ว23106 วิทยาการคำนวณ 1
ส23101 สังคมศึกษา 5
1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6
ส23102 ประวัติศาสตร 5
0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 6
พ23101 สุขศึกษา 5
0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 6
พ23103 พลศึกษา 5
0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6
ศ23101 ศิลปะ 5
1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 6
ง23103 การงานอาชีพ 5
0.5 1 ง23104 การงานอาชีพ 6
อ23101 English 5 (foreign teacher)
1.5 3 อ23102 English 6 (foreign teacher)
รายวิชาเพิ่มเติม
4.0 8
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
ว23207 เทคโนโลยีรอบตัว 3
0.5 1 ว23208 การแกปญหาดวยโปรแกรม 3
อ23203 Smart Listening – Speaking 5 1.0 2 อ23204 Smart Listening – Speaking 6
(foreign teacher)
(foreign teacher)
อ23205 Smart Reading - Writing 5
1.0 2 อ23206 Smart Reading - Writing 6
(foreign teacher)
(foreign teacher)
ฝ23223 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 ฝ23224 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
15.0 33
รวม

นก.
11
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.5
4.0
1.0
0.5
1.0

ชม.
22
3
3
3
1
3
1
1
1
2
1
3
8
2
1
2

1.0

2

0.5
15.0

1
3
33

[ หนา 18 ]
หลักสูตรปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 – 14
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
11 22
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6
ค23101 คณิตศาสตร 5
1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร 6
ว23101 วิทยาศาสตรเทคโลยี 5
1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตรเทคโลยี 6
ว23105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5 1 ว23106 วิทยาการคำนวณ 1
ส23101 สังคมศึกษา 5
1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6
ส23102 ประวัติศาสตร 5
0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร 6
พ23101 สุขศึกษา 5
0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 6
พ23103 พลศึกษา 5
0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6
ศ23101 ศิลปะ 5
1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 6
ง23103 การงานอาชีพ 5
0.5 1 ง23104 การงานอาชีพ 6
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
1.0 2 ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
ว23207 เทคโนโลยีรอบตัว 3
0.5 1 ว23208 การแกปญหาดวยโปรแกรม 3
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
0.5 1 อ23202ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
จ23243 ภาษาจีนนารู 1
0.5 1 จ23244 ภาษาจีนนารู 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
13.5 30
รวม
หมายเหตุ : 3/1 - 3/7 ภาคเรียนที่ 1 ศ23101 ศิลปะ 5
ภาคเรียนที่ 2 ศ23102 ศิลปะ 6
3/8 - 3/14 ภาคเรียนที่ 1 ศ23102 ศิลปะ 6
ภาคเรียนที่ 2 ศ23101 ศิลปะ 5

นก. ชม.
11 22
1.5 3
1.5 3
1.5 3
0.5 1
1.5 3
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
0.5 1
1.5 3
2.5 5
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
3
13.5 30

[ หนา 19 ]
แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (ICT/AI)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.0 16
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0
2 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร 1
1.0
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5
3 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0
2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
0.5
1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
1 ศ31102 ศิลปะ 2
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5
1 ง31102 การงานอาชีพ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
0.5
1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2
รายวิชาเพิ่มเติม
11.0 22
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31203 คณิตศาสตรเพิ่มเติมสำหรับ
2.0
4 ค31204 คณิตศาสตรเพิ่มเติมสำหรับ
ปญญาประดิษฐ 1
ปญญาประดิษฐ 2
ว31203 ฟสิกสเพิ่มเติมสำหรับ
2.0
4 ว31204 ฟสิกสเพิ่มเติมสำหรับ
ปญญาประดิษฐ 1
ปญญาประดิษฐ 2
ว31221 เคมี 1
1.5
3 ว31222 เคมี 2
ว31241 ชีววิทยา 1
1.5
3 ว31242 ชีววิทยา 2
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
1.0
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ว31291 คอมพิวเตอรเบื้องตนสำหรับปญญาประดิษฐ 1.0
2 ว31292 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
13
2
2
1
2
1
1
1
1
2

11.0
2.0

22
4

2.0

4

1.5
1.5
1.0
1.0
1.0

3
3
2
2
2

ว31286 การสรางภาพเคลื่อนไหว3 มิติระดับสูง 2 1.0
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
17.5

2
3
38

ปญญาประดิษฐ

ว31285 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 1 1.0
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
19.0

2
3
41

[ หนา 20 ]
แผนการเรียนที่ 2 วิทยาศาสตรสุขภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31101 ศิลปะ 1
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
ว31201 ฟสิกส 1
ว31221 เคมี 1
ว31241 ชีววิทยา 1
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
8.0 16
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2
1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 2
1.5 3 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
0.5 1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
1.0 2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
0.5 1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2
0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2
0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0 2
9.0 18
รายวิชาเพิ่มเติม
2.0 4 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
2.0 4 ว31202 ฟสิกส 2
1.5 3 ว31222 เคมี 2
1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2
1.0 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
1.0 2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
17.0 37
รวม

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
13
2
2
1
2
1
1
1
1
2

10.0 20
2.0 4
2.0 4
1.5 3
1.5 3
1.0 2
1.0 2
1.0 2
3
16.5 36

[ หนา 21 ]
แผนการเรียนที่ 3 วิศวกรรม - สถาปตยกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31101 ศิลปะ 1
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
ว31201 ฟสิกส 1
ว31221 เคมี 1
ว31241 ชีววิทยา 1
ศ30251 การเขียนแบบเบื้องตน
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
10.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
18.0

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
16
รายวิชาพื้นฐาน
2 ท31102 ภาษาไทย 2
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
3 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
1 ศ31102 ศิลปะ 2
1 ง31102 การงานอาชีพ 2
1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
2
20
รายวิชาเพิ่มเติม
4 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
4 ว31202 ฟสิกส 2
3 ว31222 เคมี 2
3 ว31242 ชีววิทยา 2
2 ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1
2 ศ30252 พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
39
รวม

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
13
2
2
1
2
1
1
1
1
2

11.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
17.5

22
4
4
3
3
2
2
2
2
3
38

[ หนา 22 ]
แผนการเรียนที่ 4 วิทยาศาสตร - คอมพิวเตอร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.0 16
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0
2 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร 1
1.0
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5
3 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0
2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
0.5
1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
1 ศ31102 ศิลปะ 2
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5
1 ง31102 การงานอาชีพ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
0.5
1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2
รายวิชาเพิ่มเติม
11.0 22
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
2.0
4 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
ว31201 ฟสิกส 1
2.0
4 ว31202 ฟสิกส 2
ว31221 เคมี 1
1.5
3 ว31222 เคมี 2
ว31241 ชีววิทยา 1
1.5
3 ว31242 ชีววิทยา 2
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
1.0
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ว31293 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
1.0
2 ว31294 มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ว31295 โครงงานคอมพิวเตอร 1
1.0
2 ว31296 โครงงานคอมพิวเตอร 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
19.0 41
รวม

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
13
2
2
1
2
1
1
1
1
2

11.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
17.5

22
4
4
3
3
2
2
2
2
3
38

[ หนา 23 ]
แผนการเรียนที่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 และ 4/6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
8.0 16
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0
2 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร 1
1.0
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
1.5
3 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0
2 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
0.5
1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
1 ศ31102 ศิลปะ 2
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5
1 ง31102 การงานอาชีพ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
0.5
1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2
รายวิชาเพิ่มเติม
9.0 18
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
2.0
4 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
0.5
1 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
ง30233 งานประดิษฐ 1
1.0
2 ง30234 งานประดิษฐ 2
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
0.5
1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
1.0
2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
1.0
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
อ31205 ทักษะการบูรณาการภาษาอังกฤษ
1.0
2 อ31206 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
ส30224 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

1.0

2

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

17.0

3
37

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
13
2
2
1
2
1
1
1
1
2

10.0
2.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0

20
4
1
2
1
2
2
2
2

1.0
1.0
16.5

2
2
3
36

ตามบริบททางธุรกิจ

ส30225 กฎหมายคอมพิวเตอร
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

[ หนา 24 ]
แผนการเรียนที่ 6 การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 13
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0
2 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร 1
1.0
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
1 ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
0.5
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5
1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ง31101 การงานอาชีพ 1
0.5
1 ศ31102 ศิลปะ 2
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2 ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาเพิ่มเติม
9.0 18
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
2.0
4 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
0.5
1 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
ง30233 งานประดิษฐ 1
1.0
2 ง30234 งานประดิษฐ 2
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
0.5
1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
1.0
2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
1.0
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ง31265 การจัดการธุรกิจ 1
1.0
2 ง31266 การจัดการธุรกิจ 2
ส30224 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1.0
2 ส30225 กฎหมายคอมพิวเตอร
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
15.5 34
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
10.0
2.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
18

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
20
4
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
39

[ หนา 25 ]
แผนการเรียนที่ 7 ศิลปศาสตร - ภาษาฝรั่งเศส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 13
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0
2 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร 1
1.0
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
0.5
1 ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
0.5
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5
1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
ศ31102 ศิลปะ 2
0.5
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
0.5
1 ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2 ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาเพิ่มเติม
9.5 19
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1
1.0
2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 1 1.0
2 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
0.5
1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
0.5
1 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
1.0
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
1.0
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
2 ฝ31222 ภาษาฝรั่งเศส 2
ฝ31221 ภาษาฝรั่งเศส 1
3.0
6 ฝ31224 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2
ฝ31223 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
0.5
1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

16.0

3
35

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
3.0
0.5

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
17
2
1
2
2
2
2
6
1

16.5

3
36

[ หนา 26 ]
แผนการเรียนที่ 8 ศิลปศาสตร - ภาษาเกาหลี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
9.5
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1
1.0
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 1 1.0
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
0.5
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
0.5
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
1.0
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
1.0
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
ก31251 ภาษาเกาหลี 1
3.0
ก31253 วัฒนธรรมเกาหลี 1
0.5
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
16.0

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
13
รายวิชาพื้นฐาน
2 ท31102 ภาษาไทย 2
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
1 ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1 ศ31101 ศิลปะ 1
2 ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
19
รายวิชาเพิ่มเติม
2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2
2 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
1 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
2 ก31252 ภาษาเกาหลี 2
6 ก31254 วัฒนธรรมเกาหลี 2
1
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
34
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
3.0
0.5

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
17
2
1
1
2
2
2
6
1

16.5

3
36

[ หนา 27 ]
แผนการเรียนที่ 9 ศิลปศาสตร - ภาษาญี่ปุน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ญ31231 ภาษาญี่ปุน 1
ก31233 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสอบวัดระดับ 1
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

10
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
16.5

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
13
รายวิชาพื้นฐาน
2 ท31102 ภาษาไทย 2
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
1 ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1 ศ31101 ศิลปะ 1
2 ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
20
รายวิชาเพิ่มเติม
2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2
1 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
2 อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
6 ญ31232 ภาษาญี่ปุน 2
2 ก31234 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสอบวัดระดับ 2
2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
36
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
9
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
3.0
1.0

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
18
2
1
1
2
2
2
6
2

17.0

3
37

[ หนา 28 ]
แผนการเรียนที่ 10 ศิลปศาสตร - ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย

10.0
1.0
1.0

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
13
รายวิชาพื้นฐาน
2 ท31102 ภาษาไทย 2
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
1 ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1 ศ31101 ศิลปะ 1
2 ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
20
รายวิชาเพิ่มเติม
2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2
2 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2

0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
3.0
1.0
16.5

1
1
2
2
2
6
2
3
36

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
9.0
1.0
0.5

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
18
2
1

0.5
1.0
1.0
1.0
3.0
1.0

1
2
2
2
6
2

17.0

3
37

1

ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
จ31241 ภาษาจีน 1
จ31245 ออฟฟศพิชิตจีน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
จ31242 ภาษาจีน 2
จ31246 ทองโลกจีนกับ Tik Tok
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

[ หนา 29 ]
แผนการเรียนที่ 11 นิติศาสตร - รัฐศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
13
2
2
1
2
1
1
1
1
2

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30207 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ส30224 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ส30284 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
ส30235 รัฐศาสตรเบื้องตน
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

8.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
15

17
2
1
1
2
2
2
2
3
2
3
33

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ส31103 ประวัติศาสตร 1
ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ส30225 กฎหมายคอมพิวเตอร
ส30236 การบริหารราชการไทย
ส30222 การเมืองการปกครองไทย
พ31203 นันทนาการ 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
16.5

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
17
2
1
1
2
2
2
2
3
2
3
36

[ หนา 30 ]
แผนการเรียนที่ 12 นิเทศศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30207 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ส30224 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ศ30241 สุนทรียภาพเบื้องตน
ศ30244 ดนตรีเบื้องตน
ศ30246 นาฏศิลปไทยเบื้องตน
ศ30248 นิเทศศาสตรเบื้องตน
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

10
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
16.5

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
13
รายวิชาพื้นฐาน
2 ท31102 ภาษาไทย 2
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
1 ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1 ศ31101 ศิลปะ 1
2 ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
20
รายวิชาเพิ่มเติม
2 ท30208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
1 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
2 ส30225 กฎหมายคอมพิวเตอร
2 ส30267 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
2 ศ30250 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม
2 ศ30249 ออกแบบกราฟก
2 พ31203 นันทนาการ 1
2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
36
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
9.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
2.0
1.0

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
19
2
1
1
2
2
2
2
1
4
2

17.5

3
38

[ หนา 31 ]
แผนการเรียนที่ 12 ศิลปกรรมศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
13
2
2
1
2
1
1
1
1
2

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30207 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1
I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ส30224 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ศ30241 สุนทรียภาพเบื้องตน
ศ30244 ดนตรีเบื้องตน
ศ30246 นาฏศิลปไทยเบื้องตน
ศ30248 นิเทศศาสตรเบื้องตน
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมเี ดีย 1

10
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

20
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

16.5

3
36

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ส31103 ประวัติศาสตร 1
ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31101 ศิลปะ 1
ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ส30225 กฎหมายคอมพิวเตอร
ส30267 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
พ31203 นันทนาการ 1
ศ30250 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม
เลือกเรียน 2 หนวยกิต
ศ30242 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
ศ30243 วาดเสนสรางสรรค
ศ30245 การปฏิบัติดนตรีพื้นฐาน
ศ30247 นาฏศิลปไทยพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
10
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
18

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
20
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
3
39

[ หนา 32 ]
แผนการเรียนที่ 13 คหกรรมศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/13
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31101 การงานอาชีพ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

9
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
13
รายวิชาพื้นฐาน
2 ท31102 ภาษาไทย 2
2 ค31102 คณิตศาสตร 2
1 ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
1 ส31103 ประวัติศาสตร 1
1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1 ศ31101 ศิลปะ 1
2 ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
18
รายวิชาเพิ่มเติม
2 ท30208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
2 ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
1 ส30225 กฎหมายคอมพิวเตอร
2 พ31203 นันทนาการ 1
1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2
2 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
2 ง31224 หลักการประกอบอาหาร 2
2 ง31226 อาหารไทย 2
2 ง31228 ขนมไทย 2

นก.
6.5
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

นก.
8.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
9
1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชม.
16
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
18
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30207 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 1
ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ส30224 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1
IS30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ง31223 หลักการประกอบอาหาร 1
ง31225 อาหารไทย 1
ง31227 ขนมไทย 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

15.5

3
34

17

3
37

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

[ หนา 33 ]
แผนการเรียนที่ 1 วิทย - คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 - 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน

นก.
7.5

ชม.
15

ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ว32203 ฟสิกส 3
ว32223 เคมี 3
ว32243 ชีววิทยา 3
ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
9
2.0
1.5
1.5
2.0
1.0
0.5

2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
18
4
3
3
4
2
1

พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

0.5
-

1
3

16.5

36

รวม

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ว32204 ฟสิกส 4
ว32224 เคมี 4
ว32244 ชีววิทยา 4
ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิง
คำนวณ 2
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
7.5

ชม.
15

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
9
2.0
1.5
1.5
2.0
1.0
0.5

2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
18
4
3
3
4
2
1

0.5
-

1
3

16.5

36

[ หนา 34 ]
แผนการเรียนที่ 2 คณิต - อังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 – 5/6
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5

ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
15
รายวิชาพื้นฐาน
2 ท32102 ภาษาไทย 4
2 ค32102 คณิตศาสตร 4
2 ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
2 ส32103 สังคมศึกษา 3
1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5

ชม.
15
2
2
2
2
1
1

ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2
รายวิชาเพิ่มเติม

0.5
0.5
1.0
0.5
7.5

1
1
2
1
15

ศ32102 ศิลปะ 4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
รายวิชาเพิ่มเติม

0.5
0.5
1.0
0.5
7.5

1
1
2
1
15

ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2

2.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5

4
1
2
2
3
1
1

2.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5

4
1
2
2
3
1
1

พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

0.5
-

1
3

ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2
ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิง
คำนวณ 2
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

0.5
-

1
3

15

33

15

33

รวม

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

รวม

[ หนา 35 ]
แผนการเรียนที่ 3 ภาษาฝรั่งเศส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิ่มเติม

1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8

2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16

ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิ่มเติม

1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8

2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16

ท30203 หมอภาษา
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ฝ32221 ภาษาฝรั่งเศส 3
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2

1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5

2
1
2
2
6
1

1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5

2
1
2
2
6
1

ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

0.5
0.5
15.5

1
1
3
34

ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
ฝ32222 ภาษาฝรั่งเศส 4
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิง
คำนวณ 2
ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

0.5
0.5
15.5

1
1
3
34

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

[ หนา 36 ]
แผนการเรียนที่ 3 ภาษาเกาหลี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30203 หมอภาษา
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ก32251 ภาษาเกาหลี 3
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8
1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
15.5

15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16
2
1
2
2
6
1
1
1
3
34

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
ก32252 ภาษาเกาหลี 4
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8
1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
15.5

15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16
2
1
2
2
6
1
1
1
3
34

[ หนา 37 ]
แผนการเรียนที่ 4 ภาษาญี่ปุน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/8
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30203 หมอภาษา
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ญ32231 ภาษาญี่ปุน 3
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8
1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
15.5

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16
2
1
2
2
6
1
1
1
3
34

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

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
ญ32232 ภาษาญี่ปุน 4
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8
1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
15.5

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16
2
1
2
2
6
1
1
1
3
34

[ หนา 38 ]
แผนการเรียนที่ 5 ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30203 หมอภาษา
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
จ32241 ภาษาจีน 3
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8
1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
15.5

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16
2
1
2
2
6
1
1
1
3
34

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
จ32242 ภาษาจีน 4
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
8
1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
15.5

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
16
2
1
2
2
6
1
1
1
3
34

[ หนา 39 ]

แผนการเรียนที่ 6 ผูประกอบการยุคใหม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
7.5 15
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4
ค32101 คณิตศาสตร 3
1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
1.0 2 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ส32101 สังคมศึกษา 2
1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ 4
0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิ่มเติม
6.5 13
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30203 หมอภาษา
1.0 2 ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
0.5 1 ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
ส30223 ทักษะชีวิตและสังคม
1.0 2 ส30283 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
1.0 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
ง32223 การบริการเครื่องดื่ม 1
1.5 3 ง32224 การบริการเครื่องดื่ม 2
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
0.5 1 พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
14 31
รวม
หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (สุขศึกษา)
2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา)

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
6.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.5
0.5
14

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
13
2
1
2
1
2
1
3
1
3
31

[ หนา 40 ]
แผนการเรียนที่ 7 วิทยาการกีฬา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30203 หมอภาษา
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
ส30223 ทักษะชีวิตและสังคม
พ32201 พัฒนาศักยภาพทางกีฬา 3
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก. ชม.
7.5 15
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
6.5 13
1.0 2
0.5 1
0.5 1
1.0 2
1.5 3
0.5 1
0.5 1
1.0 2
3
14 31

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
ส30283 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
พ32202 พัฒนาศักยภาพทางกีฬา 4
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก. ชม.
7.5 15
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
6.5 13
1.0 2
0.5 1
0.5 1
1.0 2
1.5 3
0.5 1
0.5 1
1.0 2
3
14 31

[ หนา 41 ]

แผนการเรียนที่ 6 สุนทรียภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/12
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ส32101 สังคมศึกษา 2
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30203 หมอภาษา
ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
ส30223 ทักษะชีวิตและสังคม
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
ศ30239 การออกแบบผลิตภัณฑ 1
อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
6.5
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
1.5
1.0
0.5
14

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
13
2
1
2
1
1
3
2
1
3
31

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ส32103 สังคมศึกษา 3
ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
ส30283 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
ศ30240 การออกแบบผลิตภัณฑ 2
อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
7.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
6.5
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
1.5
1.0
0.5
14

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
13
2
1
2
1
1
3
2
1
3
31

[ หนา 42 ]
แผนการเรียนที่ 7 วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร (ICT)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/13
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
7.5 15
รายวิชาพื้นฐาน
7.5
ท32101 ภาษาไทย 3
1.0
2 ท32102 ภาษาไทย 4
1.0
ค32101 คณิตศาสตร 3
1.0
2 ค32102 คณิตศาสตร 4
1.0
ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
1.0
2 ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
1.0
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
0.5
1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
0.5
ส32101 สังคมศึกษา 2
1.0
2 ส32103 สังคมศึกษา 3
1.0
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
0.5
1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
0.5
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
0.5
1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
0.5
ศ32102 ศิลปะ 4
0.5
1 ศ32101 ศิลปะ 3
0.5
ง32101 การงานอาชีพ 3
0.5
1 ง32102 การงานอาชีพ 4
0.5
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
1.0
รายวิชาเพิ่มเติม
10.5 21 รายวิชาเพิ่มเติม
10.5
ว32203 ฟสิกส 3
2.0
4 ว32204 ฟสิกส 4
2.0
ว32223 เคมี 3
1.5
3 ว32224 เคมี 4
1.5
ว32243 ชีววิทยา 3
1.5
3 ว32244 ชีววิทยา 4
1.5
ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
2.0
4 ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
2.0
อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
1.0
2 อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
1.0
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
0.5
1 ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิง
0.5
คำนวณ 2
ว32285 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 3 1.0
2 ว32286 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 4 1.0
ว32287 การออกแบบกราฟกคอมพิเตอร 1 0.5
1 ว32288 การถายภาพและตัดตอภาพดิจิตัล 0.5
พ30203 เพศวิถีศึกษา 1
0.5
1 พ30204 เพศวิถีศึกษา 2
0.5
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
18 39
รวม
18
หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (สุขศึกษา)
2. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พลศึกษา)

ชม.
15
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
21
4
3
3
4
2
1
2
1
1
3
39

[ หนา 43 ]
แผนการเรียนที่ 1 วิทย - คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 - 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
ว33205 ฟสิกส 5
ว33225 เคมี 5
ว33245 ชีววิทยา 5
ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
ว33285 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย
3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1
อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
6.5 13
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 4
1.0 2 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6
0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 6
0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0 2
10.0 20
รายวิชาเพิ่มเติม
2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
2.0 4 ว33206 ฟสิกส 6
1.5 3 ว33226 เคมี 6
1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6
0.5 1 ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
1.0 2 พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
0.5 1 อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
1.0 2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
16.5 36
รวม

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

นก. ชม.
5.5 11
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
9.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0

19
4
4
3
3
2

0.5

1

1.0

2

15

3
33

[ หนา 44 ]
แผนการเรียนที่ 2 คณิต - อังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4 – 6/6
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ศ30229 การละคร 1

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
6.5 13
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 4
1.0 2 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6
0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 6
0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
1.0 2
8 16
รายวิชาเพิ่มเติม
2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
0.5 1 อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
1.0 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2
1.0 2 ศ30230 การละคร 2
1.0 2 ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
1.0 2 พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2

ว33285 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย
3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1
0.5 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
รวม
14.5 32
หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (สุขศึกษา)
2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก. ชม.
5.5 11
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
7.5
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

15
4
2
2
2
2
2

0.5

1

13

3
29

[ หนา 45 ]
แผนการเรียนที่ 3 ภาษาฝรั่งเศส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5

นก. ชม.
5.5 11
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
ฝ33221 ภาษาฝรั่งเศส 5
ศ30229 การละคร 1
ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ว33285 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1

9.5 19
1.0 2
1.0 2
1.0 2
3.0 6
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

15

3
33

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

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร 6
ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
ส33102 สังคมศึกษา 4
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30206 การพูดตอหนาประชุมชน
ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
ฝ33222 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศ30230 การละคร 2
ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2
ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

นก.
6.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
10
1.0
0.5
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0

ชม.
13
2
2
2
2
1
1
1
2
20
2
1
2
2
6
2
2
2

0.5
16.5

1
3
36

[ หนา 46 ]
แผนการเรียนที่ 3 ภาษาเกาหลี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
ก33251 ภาษาเกาหลี 5
ศ30229 การละคร 1
ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ว33285 การออกแบบและสรางงาน
มัลติมีเดีย 3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
5.5 11
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4
0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
0.5 1 ศ33101 ศิลปะ 5
1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
9.5 19
รายวิชาเพิ่มเติม
1.0 2 ท30206 การพูดตอหนาประชุมชน
1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
3.0 6 อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
1.0 2 ก33252 ภาษาเกาหลี 6
1.0 2 ศ30230 การละคร 2
1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2

นก. ชม.
6.5 13
1.0 2
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
10 20
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
3.0 6
1.0 2
1.0 2

0.5

1.0

15

1

ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
33
รวม

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

2

0.5 1
3
16.5 36

[ หนา 47 ]
แผนการเรียนที่ 4 ภาษาญี่ปุน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/8
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
ญ33231 ภาษาญี่ปุน 5
ศ30229 การละคร 1
ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ว33285 การออกแบบและสรางงาน
มัลติมีเดีย 3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
5.5 11
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4
0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
0.5 1 ศ33101 ศิลปะ 5
1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
9.5 19
รายวิชาเพิ่มเติม
1.0 2 ท30206 การพูดตอหนาประชุมชน
1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
3.0 6 อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
1.0 2 ญ33232 ภาษาญี่ปุน 6
1.0 2 ศ30230 การละคร 2
1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2

นก. ชม.
6.5 13
1.0 2
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
10 20
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
3.0 6
1.0 2
1.0 2

0.5

1.0

15

1

ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
33
รวม

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

2

0.5 1
3
16.5 36

[ หนา 48 ]
แผนการเรียนที่ 5 ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
จ33241 ภาษาจีน 5
ศ30229 การละคร 1
ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ว33285 การออกแบบและสรางงาน
มัลติมีเดีย 3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
5.5 11
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4
0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
0.5 1 ศ33101 ศิลปะ 5
1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
9.5 19
รายวิชาเพิ่มเติม
1.0 2 ท30206 การพูดตอหนาประชุมชน
1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
3.0 6 อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
1.0 2 จ33242 ภาษาจีน 6
1.0 2 ศ30230 การละคร 2
1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2

นก. ชม.
6.5 13
1.0 2
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
10 20
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
3.0 6
1.0 2
1.0 2

0.5

1.0

15

1

ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
33
รวม

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

2

0.5 1
3
16.5 36

[ หนา 49 ]
แผนการเรียนที่ 6 ผูประกอบการยุคใหม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 - 11
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
ส30261 ทองถิ่นของเรา
ศ30223 การวาดภาพลายเสน 1
ศ30229 การละคร 1
ง30270 กลยุทธการบริหารธุรกิจ 1
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ว33285 การออกแบบและสรางงาน
มัลติมีเดีย 3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
5.5 11
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4
0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
0.5 1 ศ33101 ศิลปะ 5
1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
8 16
รายวิชาเพิ่มเติม
1.0 2 ท30206 การพูดตอหนาประชุมชน
1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
1.0 2 ส30263 เหตุการณปจจุบัน
0.5 1 ศ30224 การวาดภาพลายเสน 2
1.0 2 ศ30230 การละคร 2
1.0 2 ง30271 กลยุทธการบริหารธุรกิจ 2
1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2

นก. ชม.
6.5 13
1.0 2
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
8.5 17
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
1.0 2

0.5

1.0

2

0.5
15

1
3
33

1

ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
13.5 30
รวม

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

[ หนา 50 ]
แผนการเรียนที่ 6 สุนทรียภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 - 11
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร 5
ส33101 ประวัติศาสตร 2
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
ส30261 ทองถิ่นของเรา
ศ30223 การวาดภาพลายเสน 1
ศ30229 การละคร 1
ศ30235 จิตรกรรม 1
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ว33285 การออกแบบและสรางงาน
มัลติมีเดีย 3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
5.5 11
รายวิชาพื้นฐาน
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
1.0 2 ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
0.5 1 ส33102 สังคมศึกษา 4
0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
0.5 1 ศ33101 ศิลปะ 5
1.0 2 ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
8 16
รายวิชาเพิ่มเติม
1.0 2 ท30206 การพูดตอหนาประชุมชน
1.0 2 ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
1.0 2 ส30263 เหตุการณปจจุบัน
0.5 1 ศ30224 การวาดภาพลายเสน 2
1.0 2 ศ30230 การละคร 2
1.0 2 ศ30236 จิตรกรรม 2
1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
1.0 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2

นก. ชม.
6.5 13
1.0 2
1.0 2
1.0 2
1.0 2
0.5 1
0.5 1
0.5 1
1.0 2
8.5 17
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
0.5 1
1.0 2
1.0 2
1.0 2

0.5

1.0

2

0.5
15

1
3
34

1

ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
13.5 30
รวม

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

[ หนา 51 ]

แผนการเรียนที่ 7 วิทยาศาสตร– คณิตศาสตร– คอมพิวเตอร (ICT)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
นก. ชม.
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 13
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6
ค33101 คณิตศาสตร 5
1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 6
ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 4
ส33101 ประวัติศาสตร 2
1.0 2 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5 1 ศ33101 ศิลปะ 5
ศ33102 ศิลปะ 6
0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 6
ง33101 การงานอาชีพ 5
0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0 2
รายวิชาเพิ่มเติม
11.5 23
รายวิชาเพิ่มเติม
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
ว33205 ฟสิกส 5
2.0 4 ว33206 ฟสิกส 6
ว33225 เคมี 5
1.5 3 ว33226 เคมี 6
ว33245 ชีววิทยา 5
1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6
ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
0.5 1 ว33284 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 6
ว33283 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 5
1.0 2 ว33282 โครงงานการพัฒนาสื่อประสม
ว30281 การออกแบบกราฟกคอมพิเตอร 2
0.5 1 ว33286 โครงงานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(IOT)
ว33285 การออกแบบและสรางงาน
1.0 2 พ30202 สาธารณสุขเบื้องตน 2
มัลติมีเดีย 3
พ30201 สาธารณสุขเบื้องตน 1
0.5 1 อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
1.0 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
18 39
รวม
หมายเหตุ : 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (สุขศึกษา)
2. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (พลศึกษา)

นก.
5.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ชม.
11
2
2
2
1
1
1
2

11
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
0.5
1.0

22
4
4
3
3
2
1
2

0.5

1

1.0

2

16.5

3
36

[ หนา 52 ]
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน : ป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ม. 1
ม. 2
ม.3
ชั่วโมง หนวย ชั่วโมง หนวย ชั่วโมง หนวย
40
40
40
35
30
15
120

-

35
30
15
120

-

35
30
15
120

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย : ป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม

ม.4
ม.5
ม.6
ชั่วโมง หนวย ชั่วโมง หนวย ชั่วโมง หนวย
40
40
40
40

-

40

-

-

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม (ประชุมระดับ)

20

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

20

-

20

-

20

-

120

-

120

-

120

-

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

20

40
20

[ หนา 53 ]
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น

ภาคเรียน

รหัสวิชา

1
2
1
2
1
2

ท21101
ท21102
ท22101
ท22102
ท23101
ท23102

ม.1
ม.2
ม.3

ชื่อวิชา
ภาษาไทย 1
ภาษาไทย 2
ภาษาไทย 3
ภาษาไทย 4
ภาษาไทย 5
ภาษาไทย 6

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
3
3
3
3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น
ม.1

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

1

ท20201

การใชหองสมุด 1

0.5

1

2

ท20202

การใชหองสมุด 2

0.5

1

[ หนา 54 ]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

ภาษาไทย 1

1.0

2

ท31102

ภาษาไทย 2

1.0

2

1

ท32101

ภาษาไทย 3

1.0

2

2

ท32102

ภาษาไทย 4

1.0

2

1

ท33101

ภาษาไทย 5

1.0

2

2

ท33102

ภาษาไทย 6

1.0

2

ภาคเรียน

รหัสวิชา

1

ท31101

2

ชื่อวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น

ภาค
เรียน
1
2
1

ม.4-6

2
1
2

รหัสวิชา
ท30201
ท30207
ท30202
ท30208
ท30203
ท30209
ท30204
ท30210
ท30205
ท30211
ท30206
ท30212

ชื่อวิชา
ประวัติวรรณคดี 1
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
ประวัติวรรณคดี 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
หมอภาษา
วาทศิลปสรางสรรค 1
วรรณกรรมปจจุบัน
วาทศิลปสรางสรรค 2
ภาษาไทยเพื่อการแสดง
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
การพูดตอหนาประชุมชน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

1.0

2

1.0

2

1.0

2

1.0

2

1.0

2

1.0

2

[ หนา 55 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท21101 ภาษาไทย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาและฝกทักษะ หลักการใชภาษาการอาน การฟง การดู การพูด การเขียน และวรรณคดีวรรณกรรม
เกี่ยวกับเสียงในภาษาไทย ชนิดและหนาที่ของคำ แตงบทรอยกรอง การอานออกเสียง อานบทรอยแกวประเภทบท
บรรยาย บทรอยกรองประเภท กลอนสุภาพ กาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 กาพยสุรางคนางค 28 อานจับใจความจาก
เรื่องเลาจากประสบการณ บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดี ในบทเรียน อานเอกสารทางวิชาการที่มีคำ ประโยค
และขอความที่ต องใชบริบทชวยพิจารณาความหมาย งานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจเชิงสรางสรรค อานและ
ปฏิบัติตามเอกสารคูมือ มารยาทในการอาน พูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิดอยางสรางสรรคจากเรื่องที่ฟงและ
ดู มารยาทในการฟง การดู และการพูด การเขียนยอความจากคำสอน โอวาทคำปราศรัย สุนทรพจน บทสนทนา
เรื่องเลาประสบการณ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาดสื่อบทความ ขาวและเหตุการณประจำวัน เขียน
จดหมายสวนตัว จดหมายขอความชวยเหลือ จดหมายแนะนำ สรุป วิเคราะห คุณคาและขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม ทองจำบทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอยกรองตามที่สนใจ
โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการฟง การดู การพูด กระบวนการเขียนสื่อสารสรางสรรคความรูและ
ความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา เลือก
ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณแสดงความ
คิดเห็นและวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริงรักษาภาษาไทยไว
เปนสมบัติของชาติและมีนิสัยรักการอานการเขียน มีมารยาท ในการอาน การฟงการดู
ตัวชี้วัด
ท1.1 ม1/1
ท2.1 ม1/1
ท3.1 ม1/1
ท4.1 ม1/1
ท5.1 ม1/1
รวม 26 ตัวชี้วัด

ม1 /2 ม1/3 ม1/4 ม1/7 ม1/8 ม1/9
ม1/2 ม 1/3 ม1/5 ม1/7 ม1/8 ม1/9
ม1/2 ม1/3 ม1/6
ม1/2 ม1/3
ม1/2 ม1/3 ม1/4 ม1/5

[ หนา 56 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท21102 ภาษาไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาและฝกทักษะ หลักการใชภาษา การอาน การฟง การดู การพูด การเขียน และวรรณคดีวรรณกรรม
เกี่ยวกับการแตงบทรอยกรอง การอานออกเสียง อานบทรอยแกวประเภทบทบรรยาย บทรอยกรองประเภท กลอน
สุภาพ กาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 กาพยสุรางคนางค 28 อานจับใจความจากเรื่ องเลาจากประสบการณ บท
สนทนา นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน อานเอกสารทางวิชาการที่มีคำ ประโยคและขอความที่ตองใชบริบทชวย
พิจารณาความหมาย งานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ เชิงสรางสรรค อานและปฏิบัติตามเอกสารคูมือ มารยาทใน
การอาน พูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิดอยางสรางสรรคจากเรื่องที่ฟงและดู มารยาทในการฟง การดู และ
การพูด การเขียนยอความจากคำสอน โอวาทคำปราศรัย สุนทรพจน บทสนทนา เรื่องเลาประสบการณ เขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อบทความ ขาวและเหตุการณประจำวัน เขียนจดหมายสวนตัวจดหมายขอ
ความชวยเหลือ จดหมายแนะนำ สรุป วิเคราะห คุณคาและขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจำบทอาขยาน
และบทรอยกรองที่มีคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอยกรองตามที่สนใจ
โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการฟง การดู การพูด กระบวนการเขียนสื่อสารสรางสรรคความรูและ
ความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา เลือก
ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณแสดงความ
คิดเห็นและ วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิตจริงรักษาภาษาไทยไว
เปนสมบัติของชาติและมีนิสัยรักการอานการเขียน มีมารยาทในการอาน การฟง การดู
ตัวชี้วัด
ท1.1 ม1/1
ท2.1 ม1/1
ท3.1 ม1/1
ท4.1 ม1/4
ท5.1 ม1/1
รวม 26 ตัวชี้วัด

ม1/2 ม1/3 ม1/4 ม1/5 ม1/6 ม1/8 ม1/9
ม1/2 ม1/6 ม1/8 ม1/9
ม1/3 1/4 ม1/5 ม1/6
ม1/5 ม1/6
ม1/2 ม/3 ม1/4 ม1/5

[ หนา 57 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท22101 ภาษาไทย 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต
ฝกทักษะการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด การวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษา
เกี่ยวกับการอานออกเสียง การอานในใจความ การอานตามความสนใจ การอานจับใจความสำคัญของเรื่อง การ
พิจารณาวิเคราะหวิจารณลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง การพิจารณาจุดมุงหมายของผูเขียนวามีทำนองหรือแนวคิด
ไปในทิศทางใด หรือชักชวนใหเชื่อถือในเรื่องใด ฝกทั กษะการพูดแสดงความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล พูดวิเคราะห
วิจารณจากเรื่องที่อาน พูดรายงานการศึกษาคนควา และศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาตางประเทศที่ปะปนในวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยวิเคราะหวิถีไทย ประเมินคาความรูและขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจำบทอาขยานที่กำหนด
ในบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก โคลง
สุภาษิตพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลอนดอกสรอยรำพึงในปาชา นิราศเมืองแกลง และ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการ
เขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกระบวนการฟง การดู และการพูด สามารถเลือกฟงและดู และพูดแสดงความรู
ความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
พลังภาษา ภูมิปญญาทางภาษา วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิต
จริง รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอานการเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การ
ดู และการพูด
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6
ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, 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

[ หนา 58 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท22102 ภาษาไทย 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

การฝกทักษะการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด การวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม โดย
ศึกษาเกี่ยวกับการอานออกเสียง การอานในใจความ การอานตามความสนใจ การอานจับใจความสำคัญของเรื่อง การ
พิจารณาวิเคราะหวิจารณลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง การพิจารณาจุดมุงหมายของผูเขียนวามีทำนองหรือแนวคิด
ไปในทิศทางใด หรือชักชวนใหเชื่อถือในเรื่องใด การฝกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล การพูด
วิเคราะหวิจารณจากเรื่องที่อาน การพูดรายงานการศึกษาคนควา และศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาตางประเทศที่ปะ ปนใน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยวิเคราะหวิถีไทย การประเมินคาความรู และขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การ
ทองจำบทอาขยานที่กำหนดใหในกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดงกลอนดอกสรอยรำพึงในปาชา การศึกษาที่มา
ของคำราชาศัพท การใชคำราชาศัพทสำหรับบุคคลตางๆ นิราศเมืองแกลง และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
มีความสามารถในการใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนิน
ชีวิต กระบวนการเขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกระบวนการฟง การดู และการพูด สามารถเลือกฟงและดู และพูด
แสดงความรู ความคิดอยางมีว ิจ ารณญาณและสรางสรรค เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภ าษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปญญาทางภาษา วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและ
นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารย าทในการ
อาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
เพื่อใหเกิดการเรียนรู ความเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงคในดานมีวินัยใฝเรียนรู รัก
ความเปนไทย มีจิตสาธารณะและมุ งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6
ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, 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

[ หนา 59 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา 23101 ภาษาไทย 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

การอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง การระบุความแตกตางของคำที่มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การพูดโตวาที วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน ระดับ
ภาษา อธิบายความหมายคำทับศัพท ศัพทบัญญัติ และศัพททางวิชาการ บอกคุณคาของบทอาขยานและบทรอยกรอง
สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิ่น วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน
สรุปความรูและขอคิดเพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวันบอกคุณคาของบทอาขยานและบทรอยกรอง สรุป วิเคราะห วิจารณ
เนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิ่น วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน
สรุปความรูและขอคิดเพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน
โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการฟง การดู การพูด กระบวนการเขียนสื่อสารสรางสรรคความรูและ
ความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา เลือก
ฟ งและดูอย างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรู สึกในโอกาสต าง ๆ
อยางมีวิจารณญาณ แสดงความคิดเห็นและวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใช
ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอานการเขียน มีมารยาทในการอาน การฟง การดู
และการเขียน
ตัวชี้วัด
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.3/1, ม3/2, ม.3/3, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/9, ม.3/10
ท3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/6
ท4.1 ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
ท5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
รวม 30 ตัวชี้วัด

[ หนา 60 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท23102 ภาษาไทย 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

การอานออกเสีย งบทรอยแกว และบทรอยกรอง ความรู เรื่ อ งคำคม คำขวั ญ คำอวยพร โคลงสี ่ส ุภ าพ
การเขียนแผนผังความคิด การเขียนยอความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนโนมนาวใจ
และโฆษณา มี ว ิ จ ารณญาณในการฟง การดู และการอาน สามารถวิ เ คราะห วิ จ ารณ ประเมิ น เรื ่ อ งที ่ อ าน
โดยใชกลวิ ธ ี ก ารเปรีย บเที ย บ ประเมิ น ความถู ก ตองของขอมู ล ที ่ ใ ชสนั บ สนุ น ในเรื ่ อ งที ่ อ าน วิ เ คราะหวิ จ ารณ
ความสมเหตุสมผล การลำดับความ และความเปนไปไดของเรื่อง แสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ตีความ
ประเมินคุณคา และแนวคิดที่ไดจากงานเขียนอยางหลากหลาย พูดโนมนาวใจอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ บอกคุณคา
ของบทอาขยานและบทรอยกรอง สรุป วิเคราะห วิจารณ เนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิ่น
วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน สรุปความรูและขอคิดเพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน
โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการฟง การดู การพูด กระบวนการเขียนสื่อสารสรางสรรคความรูและ
ความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา เลือก
ฟ งและดู อ ย างมี ว ิ จ าร ณญาณ และพู ด แสดงความรู ความคิ ด ความรู สึ ก ในโอกาสต าง ๆ อย าง
มีวิจารณญาณ แสดงความคิดเห็นและวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใชใน
ชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอานการเขียน มีมารยาทในการอาน การฟงการดู และ
การเขียน
ตัวชี้วัด
ท1.1 ม.3/1, 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.3/1, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/10
ท3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ท4.1 ม.3/6
ท5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
รวม 27 ตัวชี้วัด

[ หนา 61 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท31101 ภาษาไทย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาทักษะ การฟง การดู และการอานออกเสียงรอยแกวประเภท นวนิยาย ความเรียง การอานออกเสียงรอย
กรองประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน อยางมีวิจารณญาณ เพื่อตีความ แปลความ ขยายความ และตอบคำถามจาก
เรื่องที่อาน ที่ฟง ที่ดูไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห วิจารณ ประเมินคา เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจและ
แกปญหาในเรื่องการ เขียนกรอบแนวคิด พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณจากการฟง การ
ดู การอาน อธิบายธรรมชาติ ของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ฝกแตงคำประพันธประเภทโคลง ศึกษา
วรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะหขอคิด ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใชประยุกตในชีวิตจริง มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การพูด และมีนิสัย
รักการอานรักการเขียน
โดยใชกระบวนการเรียนรู แบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเรียนรู ดวยตนเอง กระบวนการกลุ ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู และความ
เขาใจ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถ ในการสื่อสาร ในการคิดในการแกปญญา ในการใชทักษะชีวิต
และในการใชเทคโนโลยีเปนผูใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม 4–6/1, ม 4–6/2, ม 4–6/6, ม 4–6/7, ม 4–6/9ท 2.1 ม 4- 6/1, ม 4- 6/2, ม 4- 6/3,
ม 4- 6/4, ม 4- 6/7, ม 4- 6/8
ท 3.1 ม 4- 6/1, ม 4- 6/4, ม 4- 6/5, 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 – 6/4, ม 4 – 6/6
รวม 22 ตัวชี้วัด

[ หนา 62 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท31102 ภาษาไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาทักษะการฟง การดู และการอานออกเสียงรอยแกวประเภทบทความ นวนิยาย ความเรียงการอาน
ออกเสียงรอยกรองประเภทโคลง อยางมีวิจารณญาณเพื่อตีความ แปลความ ขยายความ และตอบคำถามจากเรื่องที่
อาน ที่ฟงที่ดูไดอยางมีประสิทธิภาพเขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลายพูดสรุปแ นวคิดและพูด
แสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณจากการฟงการดู การอาน วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษา
ถิ่น อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคำในภาษา สังเคราะหขอคิด ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำหนด
มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การพูด และมีนิสัยรักการอาน รักการเขียน
โดยใชกระบวนการเรี ย นรู แบบบู ร ณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิ ด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนภาษากระบวนการเรียนความรูและความ
เขาใจ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถ ในการสื่อสารในการคิด ในการแกปญญา ในการใชทักษะ
ชีวิต และในการใชเทคโนโลยี เปนผูใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4 – 6/1, ม.4 – 6/2, ม.4- 6/3, ม.4- 6/4, ม 4- 6/5,
ม.4 – 6/6, ม 4- 6/7, ม 4- 6/9
ท 2.1 ม.4 – 6/1, ม.4 – 6/6, ม.4 – 6/8
ท 3.1 ม.4 – 6/1, ม.4 – 6/2, ม.4 – 6/5, ม.4 – 6/6
ท 4.1 ม.4 – 6/3, ม.4 – 6/4, ม.4 – 6/6
ท 5.1 ม.4 – 6/1, ม.4 – 6/4, ม.4 – 6/5, ม.4 – 6/6
รวม 22 ตัวชี้วัด

[ หนา 63 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท32101 ภาษาไทย 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

การอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะเหมาะสมกับเรื่องที่อาน วิเคราะห
วิจารณแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอานงานเขียน
ประเภทตางๆ ภายในเวลาที่กำหนด อานเรื่องตางๆ แลวเขียนแนวคิด ผังความคิด บันทึกยอความและรายงาน
สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตางๆ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ตางๆ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง พูดตอที่ประชุมชนในโอกาสตางๆ มีมารยาทในการฟง ดู และ พูด เขาใจ
ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจำบทอาขยานและ
นำไปใชอางอิง
มีความสามารถในการตอบคำถามจากเรื่องที่อาน แสดงความคิดเห็น โตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อานและเสนอความ
คิดเห็นใหมอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจ โดย
พิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ และนำความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความรูทาง
อาชีพ และนำความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดำเนินชีวิตอยางรอบคอบมีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน เขียน
สื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงวัตถุประสงค ใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง ประเมิน งาน
เขียนผูอื่น แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน มีทักษะการพูดและเสนอแนวคิดใหมดวยภาษา
ที่ถูกตองเหมาะสม มีความเขาใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาลักษณะของภาษาไทย การแตงคำประพันธประเภท
รายและโคลงสุภาพ การใชคำใหถูกตองตามหลักภาษาไทย นำขอคิ ดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตในชีวิต
จริง ทองจำและบอกคุณคาอาขยานได
เพื ่ อ ให เกิ ด การเรี ย นรู ความเข าใจ มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค ุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ในด าน
มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะและมุงมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 64 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท32102 ภาษาไทย 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

การคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนำความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาดำเนิน
ชีวิต วิเคราะห วิจารณแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ตอบคำถามจากการ
อานงานเขียนประเภทตางๆ ภายในเวลาที่กำหนด ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตางๆ ประเมินงานเขียนของผูอื่น
แลวนำมาพัฒนางานเขียนตนเองมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดูมีมารยาทในการฟง ดู และ พูด ใชคำและ
กลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจำบทอาขยานและนำไปใชอางอิง
มีความสามารถในการอานจับใจความเกี่ยวกับเรื่องที่อานและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมิน
คาเพื่อนำความรูความคิด ไปใชตัดสินใจ โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ และนำความรูความคิดจากการอานมา
พัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความรูทางอาชีพ และนำความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดำเนินชีวิตอยาง
รอบคอบมีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆไดตรงวัตถุประสงค ใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง ใช
ขอมูลสารสนเทศในการอางอิง ประเมินงานเขียนผูอื่น แลวนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน มี
การประเมินเรื่องที่ฟ งและดูเพื่อกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีการใชคำใหถูกตองตามหลั ก
ภาษาไทย นำขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตในชีวิตจริง ทองจำและบอกคุณคาอาขยานได
เพื ่ อ ให เกิ ด การเรี ย นรู ความเข าใจ มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค ุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ในด าน
มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะและมุงมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 65 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท33101 ภาษาไทย 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

การอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อาน
วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ เขียนเรียงความ มารยาทในการเขียนการวิเคราะหแนวคิดการ
ใชภาษาและความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู การประเมินเรื่องที่ฟงและดู การมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง
และดู การพูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาว มารยาทในการฟง ดู และพูด การแตงบทรอยกรอง หลักการสรางคำใน
ภาษาไทย การใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ศึกษาลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ศึกษาขอคิดวรรณคดีและวรรณกรรม และการเรียนรูบทอาขยาน
มีความสามารถในการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อานในทุกๆ ดาน มี
มารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคโดยมีขอมูลและสาระสำคัญชัดเจน มีมารยาท
ในการเขียน วิเคราะหแนวคิดการใชภาษาและความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล สามารถประเมินเรื่องที่
ฟงและดูแลวกำหนดแนวทางนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟงและดู สามารถ
เสนอแนวคิดใหมดวยภาษาถูกตองเหมาะสม มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด อธิบายและวิเคราะหหลักการสราง
คำในภาษาไทย วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจำและบอกคุณคาบทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ
สนใจและนำไปใชอางอิง
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางถูกตอง เหมาะสม มีมารยาท มีเหตุผล และมีทักษะในการใชชีวิต
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 66 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท33102 ภาษาไทย 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

การอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ ตี ความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ าน
การมีมารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ มารยาทในการเขียน การวิเคราะหแนวคิดการใชภาษาและ
ความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู การมีมารยาทในการฟง ดู และพูด ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะ
ของภาษา การใชภาษาเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท การแตงบทรอยกรอง ศึกษา
หลักการวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม ศึกษาลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต การเรียนรูบทอาขยาน
มีความสามารถในการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง มีมารยาทในการอาน เขียนไดตรงตาม
วัตถุประสงคโดยมีข อมูลและสาระสำคัญชัดเจน มีมารยาทในการเขียน วิเคราะหแนวคิดการใชภาษาและความ
นาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและ
ลักษณะของภาษา ใชภาษาเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและบุคคล หลักการวิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม
เบื้องตน การวิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
บอกคุณคาบทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจและนำไปใชอางอิง
เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูอยางถูกตอง เหมาะสม มีมารยาท มีเหตุผล และมีทักษะในการใชชีวิต
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 67 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท20201 การใชหองสมุด 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเรื่อง การใชหองสมุด โดยการหาความรูจากหนังสือและสื่ออื่นๆ ที่ทางหองสมุดมีชีวิตจัดเตรียมไว รวมทั้ง
แหลงเรียนรูภายใน และภายนอกโรงเรียน รูจักทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ วิธีการดูแลรักษาหนังสือ ระบบ
การจัดหมวดหมูหนังสือ และสามารถจัดเก็บ และเรียงบนชั้นวางไดอยางถูกตอง โดยใชทักษะการแสวงหาความรูดวย
กระบวนการเทคโนโลยีผานฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ และสรางมี
จิตสำนึกที่ดี มีมารยาท และคุณธรรมในการใชหองสมุด
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณ เกี่ยวกับการการดำเนินงานบริการ งานกิจกรรม และงาน
เทคนิคหองสมุด มีความรับ ผิดชอบ จนสามารถทำงานสำเร็จตามเปาหมายไดอยางมีป ระสิทธิภ าพและนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูเรื่องใชหองสมุด และแหลงเรียนรูอื่นๆ เพื่อการศึกษาคนควาไดอยางมีสรางสรรค
2. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและสามารถอธิบายทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ได
3. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ การจัดหมวดหมูหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ การใชสัญลักษณอื่นแทนหมวดหมู
หนังสือ และเรียงหนังสือขึ้นชั้น
4. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส และสามารถคนควาไดดวยตนเอง
5. นักเรียนมีความรูความเขาใจ วิธีการระวังรักษาหนังสือไดอยางถูกตอง
6. นักเรียนมีค วามรู ความเขาใจมารยาทในการใชหนั งสื อในหองสมุด และสามารถปฏิ บ ั ติ ตนไดอยาง
ถูกตอง
7. นักเรียนมีเจตคติและมีนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาตนเอง
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 68 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท20202 การใชหองสมุด 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

สารสนเทศเพื่อการอางอิง การใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลสารสนเทศ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม และ
การจัดทำรายงาน สำรวจแหลงสารสนเทศในทองถิ่น คนหาขอมูลและนำเสนอสวนตางๆ ของหนังสือ สืบคนขอมูล
จากหนังสืออางอิง ฐานขอมูลหองสมุด และเครือขายอินเทอรเน็ต และใชขอมูลจัดทำรายงานอยางเปนกระบวนการ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการแสวงหาความรู และใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลสารสนเทศ สามารถนำ
ความรูไปพัฒนาตนเองและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตออยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจสารสนเทศ เพื่อนำปสูการนำเสนอขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเขียนรายงาน
การใชเทคโนโลยีนำเสนอขอมูล ฯลฯ พัฒนาตนเองและใชเปนพื้นฐานในสรางนวัตกรรมทางการอาน นำไปสูการเรียนรู
ในสาขาวิชาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดี
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจกับแหลงเรียนรู สารสนเทศ การใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และดำรงชีวิต
2. นักเรียนสามารถระบุความแตกตางของขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และองคความรู
3. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของสารสนเทศในสังคมแหงภูมิปญญาได
4. นักเรียนมีทักษะสืบคนขอมูล สำรวจและนำเสนอแหลงสารสนเทศจากการคนควาได
5. นักเรียนสามารถบอกประเภท บทบาทและหนาที่ของแหลงบริการสารสนเทศ
6. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภท ลักษณะ และวิธีใชหนังสืออางอิง รวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
หนังสืออางอิงได
6. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานที่สอดคลองกับความตองการของตนเองได
7. นักเรียนมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการใชสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 69 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30201 ประวัติวรรณคดี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา ทั้งดานเหตุการณทางการเมือง สังคมที่สงเสริมการ
พัฒนาวรรณคดี วรรณคดีและกวีสำคัญ คุณคาของวรรณคดีทางดานสังคม วัฒนธรรม การชำระหนังสือวรรณคดี
เพื่อใหรูความเปนมาของวรรณคดีไทย เขาใจความสัมพันธตอเนื่องระหวางสมัย เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิต
ของคนในสมัยนั้น และเห็นคุณคาของวรรณคดีสำคัญในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
โดยการพูดอภิปราย อธิบาย เขียนรายงานการคนควา จัดทำโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ และหลักการ
วิจารณวรรณคดี
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีและประวัติวรรณคดี
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
6. วิเคราะหวิจารณวรรณคดีสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง
7. จัดทำโครงงานประวัติวรรณคดีไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 70 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30202
ประวัติวรรณคดี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

การศึกษาประวั ติว รรณคดีส มัยกรุงธนบุร ี รัตนโกสิน ทร จนถึงสมัย รัช กาลที่ 6 ทั้งดานเหตุการณทาง
การเมือง สังคมที่สงเสริมการพัฒนาวรรณคดี วรรณคดีและกวีสำคัญ คุณคาของวรรณคดีทางดานสังคม วัฒนธรรม
เพื่อใหรูความเปนมาของวรรณคดีไทย เขาใจความสัมพันธตอเนื่องระหวางสมัย เขาใจคานิยมและลักษณะชีวิตของคน
ในสมัยนั้น และเห็นคุณคาของวรรณคดีสำคัญในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
โดยการพูดอภิปราย อธิบาย เขียนรายงานการคนควา แสดงบทบาทสมมติ และหลักการวิจารณวรรณคดี
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีและประวัติวรรณคดี
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 1 - 2)
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 3 - 4)
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 5 - 6)
6. วิเคราะหวิจารณวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี และ สมัยรัตนโกสินทร และนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง
7. ศึกษาวรรณคดีการละคร สามารถแสดงละครวรรณคดีไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 71 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30207 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ศึกษาหลัก และกระบวนการสื่อสาร
ทั ้ ง ทั ก ษะการฟ ง การอ าน การเขี ย น และการพู ด มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการสื ่ อ สาร มี ค วามสามารถ
ในการใชภาษาไทย สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีทักษะดาน
การสรุป วิเคราะห ตีความ การรูเทาทันสาร การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปจจุบัน และนำเสนอความคิดอยาง
เปนระบบ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปใชในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. ความหมายของการสื่อสาร
2. ความสำคัญของการสื่อสาร
3. องคประกอบของการ สื่อสาร
4. หลักในการสื่อสาร
5. วัตถุประสงคในการสื่อสาร
6. ประเภทของการสื่อสาร
7. ปจจัยที่ชวยใหการสื่อสารประสบผลสำเร็จ
8. อุปสรรคในการสื่อสาร
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 72 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30208 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ศึกษาหลัก และกระบวนการสื่อสาร
ทั้งทักษะการฟง การอาน การเขียน และการพูด มีคุณธรรมจริยธรรมในการสื่อสาร มีความสามารถ ในการใชภาษาไทย
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีทักษะดานการสรุป วิเคราะห
ตีความ การรูเทาทันสาร การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปจจุบัน และนำเสนอความคิดอยางเปนระบบ สามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปใชในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. ความหมายของการสื่อสาร
2. ความสำคัญของการสื่อสาร
3. องคประกอบของการ สื่อสาร
4. หลักในการสื่อสาร
5. วัตถุประสงคในการสื่อสาร
6. ประเภทของการสื่อสาร
7. ปจจัยที่ชวยใหการสื่อสารประสบผลสำเร็จ
8. อุปสรรคในการสื่อสาร
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 73 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30203 หมอภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
จำนวน 1.0 หนวยกิต

ฝกฟง ดู พูด อาน เขียน และคิดอยางสัมพันธในการวิเคราะห วินิจฉัย และรวบรวมปญหาการใชภาษาไทย
ของตนเอง ครอบครัว ทองถิ่น และคนในสังคม ศึกษาหลักเกณฑในการออกเสียงคำในภาษาไทย การผันเสียง
วรรณยุกต การอานคำที่มีอักษรควบ อักษรนำ การอานคำยาก การอานคำที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา เสียงและ
การเกิดเสียง อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสีย ง วิธีการออกเสียงคำในภาษาไทย การเขียนตัว อักษรไทยแบบ
ตางๆ การเขียนตัวเลขไทยและเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ หลักเกณฑการคัดลายมือ ปญหาและการพัฒนาทักษะ
การคิดลายมือ การเขียนสะกดคำ การใชพจนานุกรม ฝกปฏิบัติการ ดำเนินงานและบริหารจัดการ “รานหมอ
ภาษา” เทคนิคการใหคำปรึกษา การผลิตสื่อประชาสัมพันธ รณรงคอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย การสรางเครือขาย
แนวรวมในการขยายผลการดำเนินงานแกปญหาการใชภาษาไทยไมถูกตอง การวางแผนทำโครงงาน การพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอยางเปนระบบ
โดยใชกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนผูนำในการใชภาษาไทยอยางถูกตองอุทิ ศตนเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยของคนในสังคม มีความตระหนักมุงมั่นและศรัทธาที่จะอนุรักษภาษาไทยไว
เปนมรดกวัฒนธรรมอันล้ำคาของชาติ
ผลการเรียนรู
1. พูดและอานภาษาไทยไดถูกตองชัดเจน
2. เห็นคุณคาและอุทิศตนชวยเหลือผูอื่นใหสามารถพูดและอานภาษาไทยไดถูกตอง
3. เปนผูนำในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการรณรงคแกปญหาการใชภาษาไทยไมถูกตอง
4. ใชภาษาไทยสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 74 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30204 วรรณกรรมปจจุบัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

อ านงานประพั น ธ ประเภทชี ว ประวั ต ิ บทความ บทละครพู ด เรื ่ อ งสั ้ น นวนิ ย าย บทร อยกรอง
ขนาดสั้น พิจารณาการใชคำ ขอความ สำนวนโวหาร ประเด็นสำคัญของเรื่อง แยกเนื้อหาที่แสดงอารมณ แสดง
ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อใหเขาใจสารของผู แตง เกิดจิ นตนาการ เขาใจถึงความไพเราะ และความงามของ
วรรณกรรม
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทย
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีในสมัยธนบุรี จนถึงสมัยปจจุบัน
3. วิเคราะห วิจารณ วรรณคดีสมัยธนบุรีจนถึงสมัยปจจุบัน และนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง
4. จัดทำโครงงานประวัติวรรณคดีไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 75 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30209
วาทศิลปสรางสรรค 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการพูดอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคล และโอกาส สามารถ
ใช ภาษาไทยในการสื่อสารได อย างสร างสรรค มีประสิทธิภาพ นําเสนอข อมูลได ครบถ วน
มี ค วามสามารถในการพู ด ตอที ่ ป ระชุ ม ชน พู ด เพื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ พู ด โนมนาวใจ สรุ ป วิ เ คราะห สั ง เคราะห
การวิจารณอยางมีเหตุผล รวมทั้งนําเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวของ และเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต
สามารถนำหลักการดังกลาวไปประยุกตในชีวิตการทำงาน โดยอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการพูด
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพูด
3. สามารถสื่อสารไดอยางสรางสรรค
4. สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม
5. มีบุคลิกภาพดานการพูดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการพูดเพื่อการประชาสัมพันธในลักษณะตาง ๆ และสามารถฝกปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 76 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30210 วาทศิลปสรางสรรค 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการพูด วิธีการพูด ฝกการพูดตอหนาประชุมชน ทั้งที่เปนการการเลาเรื่อง บรรยาย พรรณนา
ชักชวน ชี้แจง อภิปราย ดำเนินการอภิปราย สัมภาษณ การโตวาที ทำหนาที่พิธีกร นักจัดรายการหรือโฆษก มี
ทักษะการพูดประเภทตาง ๆ ทั้งนี้โดยเนนการใชถอยคำและน้ำเสียงและทาทางที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถพูดไดอยาง
มีเนื้อหาสาระและนาสนใจ ทำใหผูฟงเกิดความเขาใจ พอใจหรือคลอยตาม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพูดของตนเอง
ไดถูกตองตามหลักวิธีการของการพูด เกิดประโยชนในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักการดังกลาวไป
ประยุกตในชีวิตการทำงาน โดยมีมารยาทความรับผิดชอบและคุณธรรมในการพูด
ผลการเรียนรู
1. สามารถพูดในโอกาสตางๆ บรรยายและพรรณนาใหผูอื่นเขาใจและเห็นภาพไดเปนอยางดี
2. สามารถพูดเลาเรื่องประเทืองปญญาพารื่นรมยใหผูอื่นสนใจไดเปนอยางดี
3. สามารถอภิปรายตอหนาประชุมชนได
4. สามารถโตวาทีไดอยางมีเนื้อหาสาระและสรางความสนุกสนานไดเปนอยางดี
5. สามารถใชการพูดในการสัมภาษณไดอยางถูกตองตามหลักการ
6. สามารถใชการพูดในการเปนพิธีกรไดอยางนาสนใจ
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 77 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ฝกการเลานิทาน การเลาเรื่องที่มีข อขำ การเลาเรื่องขบขัน การเลาเรื่องตื่นเตน ฝกการพูดบรรยาย หรือ
แนะนำการแสดง ฝกการทำหนาที่พิธีกรหรือโฆษก โดยใชถอยคำ น้ำเสียงและทาทางที่เหมาะสม ฝกการละเลนและการ
แสดงละคร ฝกแตงบทเพื่อใชเลนและแสดงละคร
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาในกิจกรรมการแสดง สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือสรางความ
บันเทิงได
ผลการเรียนรู
1. เลานิทาน เรื่องขำขัน เรื่องตื่นเตนไดทั้งการพูดและการเขียน
2. พูดบรรยาย หรือแนะนำการแสดง ทำหนาที่พิธีกรหรือโฆษก โดยใชถอยคำ น้ำเสียง และทาทางที่
เหมาะสม
3. เขียนบทและแสดงการละเลนและการแสดงละคร
4. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาในกิจกรรมการแสดง
5. ใชภาษาเปนเครื่องมือสรางความบันเทิง
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 78 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ท30206 การพูดตอหนาประชุมชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ฝกการพูดตอหนาประชุมชนทั้งที่เปนการบรรยาย พรรณนา ชักชวน ชี้แจง อภิปราย ดำเนินการอภิปราย
สัมภาษณ โตวาที ทำหนาที่พิธีกรหรือโฆษก โดยเนนการใชถอยคำ น้ำเสียง และทาทางที่เหมาะสม เลือกใชถอยคำสราง
ความรู สึกที่ดี มีเนื้อหาสาระและนาสนใจ ทำใหผู ฟงเกิดความเขาใจ พอใจหรือคลอยตาม และมีมารยาทการพูด
เพื่อใหสามารถพูดไดอยางมีเนื้อหาสาระและนาสนใจ ทำใหผูฟงเกิดความเขาใจ พอใจ หรือคลอยตาม
ผลการเรียนรู
1. พูดตอหนาประชุมชนทั้งที่เปนการบรรยาย พรรณนา ชักชวน ชี้แจง และอภิปราย
2. ดำเนินการอภิปราย สัมภาษณ โตวาที
3. ทำหนาที่พิธีกรหรือโฆษก
4. พูดไดอยางมีเนื้อหาสาระและนาสนใจ ทำใหผูฟงเกิดความเขาใจ พอใจ หรือคลอยตาม
5. มีมารยาทในการพูด
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 79 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา 30211 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ศึกษาหลัก และกระบวนการสื่อสาร
ทั้งทักษะการฟง การอาน การเขียน และการพูด มีคุณธรรมจริยธรรมในการสื่อสาร มีความสามารถในการใชภาษาไทย
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม การสื่อสารเพื่อกิจธุระและธุรกิจ
การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ การเขียนบทความเกี่ยวกับอาชีพ มีทักษะดานการสรุป วิเคราะห สื่อสารโตแยงแสดง
เหตุผล การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปจจุบัน และนำเสนอความคิดอยางเปนระบบ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนำไปใชในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูและความเขาใจกระบวนการสื่อสาร
2. มีความรูและความเขาใจภาษาที่ใชในการสื่อสาร
3. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
4. สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 80 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา 30212 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ศึกษาหลัก และกระบวนการสื่อสาร
ทั้งทักษะการฟง การอาน การเขียน และการพูด มีคุณธรรมจริยธรรมในการสื่อสาร มีความสามารถ
ในการใชภาษาไทย สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีทักษะดาน
การอานอยางมีวิจารณญาณ การสรุป วิเคราะห ตีความ วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพ สามารถเขียนเชิงวิชาการ
รูเทาทันสาร ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปจจุบัน และนำเสนอความคิดอยางเปนระบบ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สื่อสารเพื่อประกอบอาชีพ และนำไปใชในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูและความเขาใจกระบวนการสื่อสาร
2. มีความรูและความเขาใจภาษาที่ใชในการสื่อสาร
3. มีความสามารถในการวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค
4. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
5. สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 81 ]
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวย
การเรียน
1.5
1.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
3
3

ม.1

ค21101
ค21102

คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2

ม.1/1 –
4
ม.2

ค21101
ค21102
ค22101
ค22102

คณิตศาสตร 1 (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร 2 (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4

1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
3
3

คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร4
คณิตศาสตร 5
คณิตศาสตร 6
คณิตศาสตร 5
คณิตศาสตร 6

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
3
3
3
3

หนวย
การเรียน
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ม2/1 – 2 ค22101
ค22102
ม.3
ค23101
ค23102
ม.3/1 – ค23101
2
ค23102

(ภาคภาษาอังกฤษ)
(ภาคภาษาอังกฤษ)

(ภาคภาษาอังกฤษ)
(ภาคภาษาอังกฤษ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น
ม.1

รหัสวิชา

ค21201
ค21202
ม.1/1 – 2 ค21203
ค21204
ม.2
ค22201
ค22202
ม.2/1
ค22203
ค22204
ม.3
ค23201
ค23202

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
คณิตศาสตรสากล 1
คณิตศาสตรสากล 2
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
คณิตศาสตรสากล 3
คณิตศาสตรสากล 4
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6

[ หนา 82 ]
ชั้น
ม.3/1

รหัสวิชา
ค23203
ค23204

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรสากล 5
คณิตศาสตรสากล 6

หนวย
การเรียน
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2

หนวย
การเรียน
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2
2
2
2
2

หนวย
การเรียน
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
4
4
4
4
4
4
4
4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

รหัสวิชา
ค31101
ค31102
ค32101
ค32102
ค33101
ค33102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
คณิตศาสตร 5
คณิตศาสตร 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น
ม.4/1
ม.4
ม.5
ม.6

รหัสวิชา
ค31203
ค31204
ค31201
ค31202
ค32201
ค32202
ค33201
ค33202

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติมสำหรับปญญาประดิษฐ 1
คณิตศาสตรเพิ่มเติมสำหรับปญญาประดิษฐ 2
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6

[ หนา 83 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา จำนวนตรรกยะ จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษสวน จำนวนตรรกยะและสมบัติ
ของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มบวก การนำความรูเกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ
และเลขยกกำลังไปใชในการแกปญหา การสรางทางเรขาคณิต การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรูป
เรขาคณิตสองมิติ โดยใชการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การนำความรูเกี่ยวกับการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใชใน
ชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง
ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.1/1
ค 1.1 ม.1/2
ค 2.2 ม.1/1
ค 2.2 ม.1/2
รวม 4 ตัวชี้วัด

[ หนา 84 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 (ภาคภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 – 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

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. Geometric
construction of creating geometry to 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 1.1 M.1/2
M 2.2 M.1/1
M 2.2 M.1/2
Total 4 indicators.

[ หนา 85 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21102 คณิตศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนำ
ความรูเกี่ยวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในชีวิตจริง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ อัตราสวนของ
จำนวนหลายๆจำนวน สัดสวน การนำความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละไปใชในการแกปญหา กราฟและ
ความสัมพันธเชิงเสน กราฟของความสัมพันธเชิงเสน สมการเชิงเสนสองตัวแปร การนำความรูเกี่ยวกับสมการเชิง
เสนสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริง สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล
การนำเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิแทง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิวงกลม กราฟเสน การแปลความหมายขอมูล การนำ
สถิติไปใชในชีวิตจริง
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.1/3
ค 1.3 ม.1/1
ค 1.3 ม.1/2
ค 1.3 ม.1/3
ค 3.1 ม.1/1
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 86 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21102 คณิตศาสตร 2 (ภาคภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 – 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

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 1.3 M.1/2
M 1.3 M.1/3
M 3.1 M.1/1
Total 5 indicators.

[ หนา 87 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22101 คณิตศาสตร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็ม การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้
กำลังเปนจำนวนเต็ม สัญกรณวิทยาศาสตร และการนำความรูเกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใชในชีวิตจริง การเขียนเศษสวน
ในรูปทศนิยมซ้ำ การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษสวน จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของ
จำนวนจริง การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงโดยการแยกตัวประกอบ การประมาณคา เปดตาราง
และการใช เครื่องคำนวณ และการนำความรูเกี่ยวกับจำนวนจริงไปใชในชีวิตจริง พหุนาม การบวกและการลบเอก
นาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณระหวางเอกนามกับเอกนาม การคูณระหวางเอกนามกับพหุนาม การคูณ
ระหวาง
พหุนามกับพหุนาม การหารเอกนามดวยเอกนาม การหารพหุนามดวยเอกนามที่มีผลหารเปนพหุนาม การแปลง
ทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และการนำความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง
ความเทากันทุกประการ ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเทากันทุกประการของสวนของเสนตรง
ความเทากัน ทุกประการของมุ ม ความเทากัน ทุกประการของรูป สามเหลี่ย ม ความเทากันทุกประการของรู ป
สามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสมพันธแบบตาง ๆ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน – มุม – ดาน รูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ มุม – ดาน – มุม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน – ดาน – ดาน และ
การนำความรูเกี่ยวกับความเทากันทุกประการไปใชในการแกปญหา เสนขนาน เสนขนานและมุมภายใน เสนขนาน
และมุมแยง เสนขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม การใหเหตุผลและแกปญหาโดยใช
สมบัติของเสนขนานและความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร กระบวนการในการคิด
คำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล และเชื่อมโยงเนื้อหาเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีต อคณิตศาสตร สามารถทำงานไดอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.2/1
ค 1.1 ม.2/2
ค 1.2 ม.2/1
ค 2.2 ม.2/2
ค 2.2 ม.2/3
ค 2.2 ม.2/4
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 88 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22101 คณิตศาสตร 3 (ภาคภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 – 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

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

[ หนา 89 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22102 คณิตศาสตร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใชสมบัติการแจกแจง การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนกําลังสองสมบูรณ
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสอง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
การนำความรูเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใชในชีวิตจริง พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอก การนำความรูเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา การหาปริมาตร
ของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรูเกี่ยวกับปริมาตรของปริ ซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา สถิติ
การนำเสนอและวิเคราะหขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพตน - ใบ ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล การแปลความหมาย
ผลลัพธ การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง การสรางทางเรขาคณิต การนำความรูเกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณิตไปใชใน
ชีวิตจริง
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจำวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควาโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อใหเห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ตัวชี้วัด
ค 1.2 ม.2/2
ค 2.1 ม.2/1
ค 2.1 ม.2/2
ค 2.2 ม.2/1
ค 2.2 ม.2/5
ค 3.1 ม.2/1
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 90 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22102 คณิตศาสตร 4 (ภาคภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 – 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

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, stemand- 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, problemsolving , 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 2.1 M.2/2
M 2.2 M.2/1
M 2.2 M.2/5
M 3.1 M.2/1
Total 6 indicators.

[ หนา 91 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23101 คณิตศาสตร 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนำความรูเกี่ยวกับพื้นที่ผิว
ของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกปญหา การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนำความรู
เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกปญหา ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การนำความรู เกี่ยวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตั วแปรไปใชในการ
แกปญหา สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำ
ความรูเกี่ยวกับการแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว การนำความรู เกี่ยวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา ความคลาย รูป
สามเหลี่ยมที่คลายกัน การนำความรูเกี่ยวกับความคลายไปใชในการแกปญหา
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 1.2 ม. 3/1
ค 1.3 ม. 3/1
ค 1.3 ม. 3/2
ค 1.3 ม. 3/3
ค 2.1 ม. 3/1
ค 2.1 ม. 3/2
ค 2.2 ม. 3/1
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 92 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23101 คณิตศาสตร 5 (ภาคภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 – 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

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 1.3 M. 3/2
M 1.3 M. 3/3
M 2.1 M. 3/1
M 2.1 M. 3/2
M 2.2 M. 3/1
Total 7 indicators.

[ หนา 93 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23102 คณิตศาสตร 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา ความนาจะเปน ในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล เหตุการณจากการทดลองสุม ความนาจะเปน
ของเหตุการณ การนำความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิตจริง สถิติ ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลโดยใช
แผนภาพกลอง การแปลความหมายผลลัพธและการนำสถิติไปใชในชีว ิตจริง อัตราสวนตรีโ กณมิติ การหาคา
อัตราสวนตรีโกณมิติ การนำคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใชในการแกปญหา
และการนำไปใช ฟงกชันกำลังสอง กราฟของฟงกชันกำลังสองและการนำความรูเกี่ ยวกับฟงกชันกำลังสองไปใชใน
การแกปญหา วงกลม วงกลม คอรด เสนสัมผัสและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 1.2 ม. 3/2
ค 2.2 ม. 3/2
ค 2.2 ม. 3/3
ค 3.1 ม. 3/1
ค 3.2 ม. 3/1
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 94 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23102 คณิตศาสตร 6 (ภาคภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 – 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

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 2.2 M. 3/3
M 3.1 M. 3/1
M 3.2 M. 3/1
Total 5 indicators.

[ หนา 95 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค31101 คณิตศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เซต ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลีเมนตของ
เซต ตรรกศาสตรเบื้องตน ประพจนและตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถา...แลว... ก็ตอเมื่อ)
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
ทักษะชีวิต สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม. 4/1
รวม 1 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค31102 คณิตศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ทั้งหมด การจัดหมูกรณีที่สิ่งของแตกตางกันทั้งหมด ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ และ ความ
นาจะเปนของเหตุการณ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีความสามารถในการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต
สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ตัวชี้วัด
ค 3.2 ม.4/1
ค 3.2 ม.4/2
รวม 2 ตัวชี้วัด

[ หนา 96 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค32101 คณิตศาสตร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n เปนจำนวนนับที่มากวาหนึ่ง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
เปนจำนวนตรรกยะ ฟงกชัน ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน (ฟงกชันเชิงเสน ฟงกชันกำลังสอง ฟงกชันขั้นบันได ฟงกชัน
เอกซโพเนนเชียล)
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.5/1
ค 1.2 ม.5/1
รวม 2 ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค32102 คณิตศาสตร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ลำดับและอนุกรม ลำดับ เลขคณิตและลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิ ต
ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ดอกเบี้ย มูลคาของเงิน คารายงวด
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มี ความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 1.2 ม.5/2
ค 1.3 ม.5/1
รวม 2 ตัวชี้วัด

[ หนา 97 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค33101 คณิตศาสตร 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา สถิติ ขอมูล การนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของคาสถิติ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.6/1
รวม 1 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรวิชา
วิชา ค33102 คณิตศาสตร 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา สถิติ ตำแหนงที่ของขอมูล คากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต) คาการกระจาย (พิสัย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน)
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.6/1
รวม 1 ตัวชี้วัด

[ หนา 98 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา การประยุกตใชเลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มบวก การเขียนจำนวนให อยูใน
รูปสัญกรณทางวิทยาศาสตร และนำเลขยกกำลังไปใชในการแกปญหา การประยุกตทางเรขาคณิต การสรางพื้นฐาน
ทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใชการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต และเครื่องมือ เชน วงเวียนและสัน
ตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสรางรูปเรขาคณิต
การนำความรูเกี่ยวกับการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หนาตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใช
เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. บอกสมบัติของเลขยกกำลังได
2. คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะได
3. คำนวณและใชเลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีคานอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรได
4. ใชบทนิยามและสมบัติตาง ๆ ของเลขยกกำลังนำไปใชแกปญหาได
5. ใชพื้นฐานการสรางทางเรขาคณิต สองมิติ และสามมิติ ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
6. ประยุกตใชรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สรางเปนโมเดลทางคณิตศาสตรได
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 99 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21203 คณิตศาสตรสากล 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 – 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา การประยุกตใชเลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มบวก การเขียนจำนวนให อยูใน
รูปสัญกรณทางวิทยาศาสตร และนำเลขยกกำลังไปใชในการแกปญหา การประยุกตทางเรขาคณิต การสรางพื้นฐาน
ทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใชการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต และเครื่องมือ เชน วงเวียนและสัน
ตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสรางรูปเรขาคณิต
การนำความรู เกี่ยวกับการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หนาตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดคำนวณ การแกปญหา การให เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู นำการใช ICT ผลิตผลงานตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ
จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน และใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใช
เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. บอกสมบัติของเลขยกกำลังได
2. คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะได
3. คำนวณและใชเลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีคานอย ๆหรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรได
4. ใชบทนิยามและสมบัติตาง ๆ ของเลขยกกำลังนำไปใชแกปญหาได
5. ใชพื้นฐานการสรางทางเรขาคณิต สองมิติ และสามมิติ ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
6. ประยุกตใชรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สรางเปนโมเดลทางคณิตศาสตรได
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 100 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา การประยุกตอัตราสวน สัดสวน และรอยละ อัตราสวนของจำนวนหลายๆจำนวน สัดสวน
การนำความรูเกี่ยวกับอัตราสวน ของผสม สัดสวนและรอยละไปใชในการแกปญหา การใชอัตราสวน สัดสวน รอยละ
และนำไปใชในชีวิตประจำวัน สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนำเสนอขอมูล ดวยวิธีตาง ๆ
เชน การนำเสนอในรูปแบบโครงงาน การใชเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูล เปนตน การแปล ความหมายขอมูล
การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง
โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรู สิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันไดอยาง
สรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต
และการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ แกปญหาและประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันได
2. สรางคำถามทางสถิติได
3. เก็บรวบรวมขอมูลและนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได
4. ประยุกตใชการแปลความหมายของขอมูลทางสถิติไปใชในชีวิตประจำวันได
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 101 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค21204 คณิตศาสตรสากล 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 – 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา การประยุกตอัตราสวน สัดสวน และรอยละ อัตราสวนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดสวน การนำ
ความรูเกี่ยวกับอัตราสวน ของผสม สัดสวนและรอยละไปใชในการแกปญหา การใชอัตราสวน สัดสวน รอยละ และ
นำไปใชในชีวิตประจำวัน สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนำเสนอขอมูล ดวยวิธีตาง ๆ เชน
การนำเสนอในรูปแบบโครงงาน การใชเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูล เปนตน การแปล ความหมายขอมูล การนำสถิติ
ไปใชในชีวิตจริง
โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู นำการใช ICT ผลิตผลงานตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ
จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน และใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใช
เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. ใชความรู เกี่ยวกับ อัตราสวน สัดสวน และรอยละ แกปญหาและประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันได
2. สรางคำถามทางสถิติได
3. เก็บรวบรวมขอมูลและนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได
4. ประยุกตใชการแปลความหมายของขอมูลทางสถิติไปใชในชีวิตประจำวันได
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 102 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา สมบัติของเลขยกกำลัง บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มี
เลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็ม และการนำไปใชในการแกปญหาหรือสถานการณตาง ๆ การใชเลขยกกำลังในการเขียน
แสดงจำนวนที่มีค านอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร การคำควณเกี่ยวกับจำนวนที่อยู ในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตร รากที่สองของจำนวนจริง การหาคารากที่สองของจำนวนจริงในรูปติดเครื่องหมายกรณฑ การใชสมบัติ
การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงในรูป a เมื่อ a 0 พหุนามและเศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ
การคูณ และการหาร พหุนาม การคูณและการหารเศษสวนของพหุนาม การบวกและการลบเศษสวนของพหุนาม
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผลการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต
และการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. คูณและหารจำนวนที่อยูในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มโดยใชบทนิยามและสมบัติตาง ๆ
ของเลขยกกำลังและนำไปใชในการแกปญหา
2. คำนวณและใชเลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีคานอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร
3. หาผลลัพธจากการบวก ลบ คูณ และหารพหุนามได
4. หาผลลัพธจากการบวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามที่มีดีกรีไมเกินหนึ่งได
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 103 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22203 คณิตศาสตรสากล 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา สมบัติของเลขยกกำลัง บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มี
เลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็ม และการนำไปใชในการแกปญหาหรือสถานการณตาง ๆ การใชเลขยกกำลังในการเขียน
แสดงจำนวนที่มีค านอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร การคำควณเกี่ยวกับจำนวนที่อยู ในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตร รากที่สองของจำนวนจริง การหาคารากที่สองของจำนวนจริงในรูปติดเครื่องหมายกรณฑ การใชสมบัติ
การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงในรูป a เมื่อ a 0 พหุนามและเศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ
การคูณ และการหาร พหุนาม การคูณและการหารเศษสวนของพหุนาม การบวกและการลบเศษสวนของพหุนาม
โดยใชทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตรและความสามารถในการคิ ด คำนวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู นำการใช ICT ผลิตผลงานตาง ๆ ได
อยางมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน และใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. คูณและหารจำนวนที่อยูในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มโดยใชบทนิยาม
และสมบัติตาง ๆ ของเลขยกกำลังและนำไปใชในการแกปญหา
2. คำนวณและใชเลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีคานอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร
3. หาผลลัพธจากการบวก ลบ คูณ และหารพหุนามได
4. หาผลลัพธจากการบวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามที่มีดีกรีไมเกินหนึ่งได
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 104 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

แจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป ax2+ bx + c เมื่อ a, b, c เปนคาคงตัว และ a ≠
0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปกำลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู
ในรูปผลตางกำลังสอง การสรางทางเรขาคณิต จากความรูพื้นฐานทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสัน
ตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสรางรูปเรขาคณิต
ตลอดจนนำความรูเกี่ยวกับการสรางนี้ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชคุณสมบัติการแจกแจงได
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a,b,c เปนคาคงตัว และ a 0 ได
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปกำลังสองสมบูรณได
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปผลตางของกำลังสองได
5. สรางรูปเรขาคณิตจากความรูพื้นฐานทางเรขาคณิตได
6. ใชเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ สรางรูปเรขาคณิตได
7. นำความรูเกี่ยวกับการสรางไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 105 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค22204 คณิตศาสตรสากล 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติแจก
แจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป ax2+ bx + c เมื่อ a, b, c เปนคาคงตัว และ a ≠ 0 การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปกำลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป
ผลตางกำลังสอง การสรางทางเรขาคณิต จากความรูพื้นฐานทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง
รวมทั ้ ง โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรื อ โปรแกรมเรขาคณิ ต พลวั ต อื ่ น ๆ เพื ่ อ สรางรู ป เรขาคณิต
ตลอดจนนำความรูเกี่ยวกับการสรางนี้ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง
โดยใชทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตรและความสามารถในการคิ ด คำนวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู นำการใช ICT ผลิตผลงานตาง ๆ ได
อยางมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน และใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิ ดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชคุณสมบัติการแจกแจงได
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a,b,c เปนคาคงตัวและ a 0 ได
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปกำลังสองสมบูรณได
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปผลตางของกำลังสองได
5. สรางรูปเรขาคณิตจากความรูพื้นฐานทางเรขาคณิตได
6. ใชเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ สรางรูปเรขาคณิตได
7. นำความรูเกี่ยวกับการสรางไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 106 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสอง การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็มโดยใชทฤษฎีเศษเหลือ
เศษสวนของพหุนาม การดำเนินการของเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวนของพหุนาม โจทยปญหาเกี่ยวกับ
เศษสวนของพหุนาม สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบ การแก
สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร โจทย
ปญหาเกี่ยวกับการแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ระบบสมการ ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการเชิงเสนและ
สมการดีกรีสอง และระบบสมการที่ประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
ทักษะชีวิต สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสองได
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็ม โดยอาศัยวิธีเปนกำลังสองสมบูรณ หรือ
ใชทฤษฎีเศษเหลือได
3. สามารถดำเนินการของเศษสวนของพหุนามได
4. สามารถแกสมการเศษสวนของพหุนาม และแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามได
5. แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบได
6. แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ หรือโดยใชสูตรได
7. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได
8. แกระบบสมการที่ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสองได
9. แกระบบสมการที่ประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการได
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 107 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23203 คณิตศาสตรสากล 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสอง การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสู งกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็มโดยใชทฤษฎีเศษเหลือ
เศษสวนของพหุนาม การดำเนินการของเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวนของพหุนาม โจทยปญหาเกี่ยวกับ
เศษสวนของพหุนาม วงกลม สวนตาง ๆ ของวงกลม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม มุมในสวนตาง ๆ ของวงกลม รูปสี่เหลี่ยม
แนบในวงกลม วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของวงกลม
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
ทักษะชีวิต สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสองได
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็ม โดยอาศัยวิธีเปนกำลังสองสมบูรณ
หรือใชทฤษฎีเศษเหลือได
3. สามารถดำเนินการของเศษสวนของพหุนามได
4. สามารถแกสมการเศษสวนของพหุนาม และแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามได
5. บอกสวนประกอบตาง ๆ ของวงกลมได
6. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการหาเหตุผลได
7. นำสมบัติของวงกลมมาประยุกตใชในการหาขนาดของมุมได
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 108 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ฟงกชันกำลังสอง กราฟของฟงกชันกำลังสอง จุดต่ำสุดหรือสูงสุด โจทยปญหาของฟงกชันกำลังสอง
วงกลม สวนตาง ๆ ของวงกลม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม มุมในสวนตาง ๆ ของวงกลม รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม วงกลม
แนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของวงกลม
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
ทักษะชีวิต สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. เขียนกราฟของฟงกชันกำลังสองที่กำหนดใหได
2. บอกลักษณะของกราฟฟงกชันกำลังสองที่กำหนดใหได
3. สามารถหาจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของกราฟฟงกชันกำลังสองที่กำหนดใหได
4. แกโจทยปญหาของฟงกชันกำลังสองได
6. บอกสวนประกอบตาง ๆ ของวงกลมได
7. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการหาเหตุผลได
8. นำสมบัติของวงกลมมาประยุกตใชในการหาขนาดของมุมได
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 109 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค23204 คณิตศาสตรสากล 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ฟงกชันกำลังสอง กราฟของฟงกชันกำลังสอง จุดต่ำสุดหรือสูงสุด โจทยปญหาของฟงกชันกำลังสอง
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบ การแกสมการกำลังสองตั ว
แปรเดียวโดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร โจทยปญหาเกี่ยวกับการแก
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ระบบสมการ ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสอง และระบบ
สมการที่ประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใ ช
ทักษะชีวิต สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. เขียนกราฟของฟงกชันกำลังสองที่กำหนดใหได
2. บอกลักษณะของกราฟฟงกชันกำลังสองที่กำหนดใหได
3. สามารถหาจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของกราฟฟงกชันกำลังสองที่กำหนดใหได
4. แกโจทยปญหาของฟงกชันกำลังสองได
5. แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบได
6. แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ หรือโดยใชสูตรได
7. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได
8. แกระบบสมการที่ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสองได
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 110 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษา เซต ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพื้นฐานเกี่ยวกับเซต การดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร ประพจน
และตัวเชื่อม ประโยคที่มีตัวบงปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล จำนวนจริง จำนวนจริงและพหุนาม จำนวนจริงและ
สมบัติของจำนวนจริง คาสัมบูรณของจำนวนจริงและสมบัติ ของคาสัมบูรณของจำนวนจริง จำนวนจริงในรูปกรณฑ
และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษสวน
ของพหุนาม สมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนาม
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซต ในการ สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
2. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตร เบื้องตนในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอางเหตุผล
3. เขาใจจำนวนจริงและใชสมบัติของ จำนวนจริงในการแกปญหา
4. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ และนำไปใชในการแกปญหา
5. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใชในการแกปญหา
6. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใชในการแกปญหา
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 111 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค31203 คณิตศาสตรเพิ่มเติมสำหรับปญญาประดิษฐ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาเซต ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอรเซกรัน และคอมพลีเมนตของ
เซตตรรกศาสตร ประพจนและตัวเชื่อม ประโยคที่มีตัวบงปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล จำนวนจริงและพหุนาม
จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง คาสัมบูรณของจำนวนจริงและสมบัติของคาสัมบูรณของจำนวนจริง จำนวนจริง
ในรูปกรณฑ และจำบวนจริงในรูปเลขยกกำลัง ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการของพหุนามสบการและ
อสมการเศษสวนของพหุนามสมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนาม
โดยการฝกทักษะและกระบวนการในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร การเชื่อมโยง และการคิดสรางสรรค
เพื่อนำความรู ทักษะ และกระบวนการที่ไดรับไปประยุกตใชสำหรับปญญาประดิษฐ ใชในการเรียนสิ่งตาง ๆ
และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางมีระบบ
มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ใชความรูเกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
2. ใชความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตรเบื้องตนในการสื่อสาร สื่อความหมาย และแกปญหา
3. ใชความรูเกี่ยวกับจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริงในการแกปญหา
4. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ศึกไมเกินสี่ และนำไปใชในการแกปญหา
5. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใชในการแกปญหา
6. แกสมการและอสมการคำสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใชในการแกปญหา
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 112 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษา ฟงกชัน การบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน ฟงกชันประกอบ ฟงกชันผกผัน ฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม สมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห จุดและ
เสนตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอรโบลา
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน
2. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา
3. เขาใจลักษณะกราฟของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม และนำไปใชในการแกปญหา
4. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนำไปใชในการแกปญหา
5. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 113 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค31204 คณิตศาสตรเพิ่มเติมสำหรับปญญาประดิษฐ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาฟงกชัน ฟงกชันและกราฟ การบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน ฟงกชันประกอบ ฟงกชันผกผัน
เรขาคณิตวิเคราะห จุดและเสนตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอรโบลา
โดยการฝกทักษะและกระบวนการในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร การเชื่อมโยง และการคิดสรางสรรค
เพื่อนำความรู ทักษะ และกระบานการที่ไดรับไปประยุกตใชสำหรับปญญาประดิษฐ ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ
และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางมีระบบ
มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดขอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมันในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ใชฟงกชันและสมบัติของฟงกชันอธิบายสถานการณที่กำหนด
2. หาผลลัพธการบวก การลบ การคูณ และการหารของฟงกชัน
3. หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน
4. เขาใจลักษณะกราฟของฟงกชัน เอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม และนำไปใชในการแกปญหา
5. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการ ลอการิทึม และนำไปใชในการแกปญหา
6. ใชความรูเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 114 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษา ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ
กฎของโคไซนและกฎของไซน จำนวนเชิงซอน จำนวนเชิงซอนและสมบัติของจำนวนเชิงซอน จำนวนเชิงซอนในรูป
เชิงขั้ว รากที่ n ของจำนวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจำนวนนับที่มากกวา 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว เมทริกซ เมทริกซ
และเมทริกซสับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจำนวนจริง การคูณระหวางเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต
เมทริกซผกผัน การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการ
ใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. เขาใจฟงกชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟงชันตรีโกณมิติและนำไปใชในการแกปญหา
2. แกสมการตรีโกณมิติ และการนำไปใชในการแกปญหา
3. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา
4. เขาใจจำนวนเชิงซอนและใชสมบัติของจำนวนเชิงซอนในการแกปญหา
5. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจำนวนนับที่มากกวา 1
6. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็มและนำไปใชแกปญหา
7. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจำนวนจริง การคูณระหวางเมทริกซ
และหาเมทริกซสับเปลี่ยน หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ n x n เมื่อ n เปนจำนวนนับที่ไมเกินสาม
8. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ 2 x 2
9. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผันและการดำเนินการตามแถว
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 115 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษา เวกเตอรในสามมิติ เวกเตอร นิเสธของเวกเตอร การบวก การลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวย
สเกลาร ผลคูณเชิงสเกลาร ผลคูณเชิงเวกเตอร หลักการนับเบื้องตน หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของแตกตางกันทั้งหมด การจัดหมูกรณีที่สิ่งของ
แตกตางกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการ
ใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. หาผลลัพธของของการบวก การลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร หาผลคูณเชิงสเกลาร
และผลคูณเชิงเวกเตอร
2. นำความรูเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติไปใชในการแกปญหา
3. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการแกปญหา
4. หาความนาจะเปนและนำความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนไปใช
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 116 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษา ลำดับและอนุกรม ลำดับ ลิมิตของลำดับอนันต อนุกรม สัญลักษณแสดงการบวก และการประยุกตของ
ลำดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องตน ลิมิตของฟงกชัน ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน การหาอนุพันธ
ของฟงกชันโดยใชสูตร อนุพันธของฟงกชันประกอบ อนุพันธอันดับสูง เสนสัมผัส
เสนโคง การประยุกตของ
อนุพันธ ปฏิยานุพันธและปริพันธไมจำกัดเขต ปริพันธจำกัดเขต พื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจและระบุไดวาลำดับที่กำหนดใหเปนลำดับลูเขาหรือลูออก
2. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตได
3. หาผลบวกอนุกรมอนันตได
4. เขาใจและนำความรูเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใชได
5. ตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกที่กำหนดใหได
6. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตที่กำหนดให และนำไปใชแกปญหาได
7. หาปริพันธไมจำกัดเขตและจำกัดเขตของฟงกชันพีชคณิตที่กำหนดให และนำไปใชแกปญหาได
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 117 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษา ความหมายของสถิติศาสตรและขอมูล สถิติศาสตร คำสำคัญในสถิติศาสตร ประเภทของขอมูล
สถิติศาสตรเชิงพรรณนาและสถิติศาสตรเชิงอนุมาน การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหและ
นำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยตารางแจกแจงความถี่ การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยแผนภาพ การ
วิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยตารางแจกแจงความถี่ การ
วิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยแผนภาพ คาวัดทางสถิติ ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน
ความหมายและชนิดของตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมไมตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเปน
ของตัวแปรสุมตอเนื่อง
โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และสามารถนำไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบีย บ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู
1. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนำเสนอขอมูลไดถูกตอง
2. เขาใจและใชความรูทางสถิติแปลความหมายของคาสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจได
3. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดจากตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงเอกรูปได
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแจกแจงทวินาม และนำไปใชในการแกปญหาได
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ การแจกแจงปกติ และการแจกแจงปกติ มาตรฐาน และนำไปใชในการ
แกปญหาได
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 118 ]
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น

ภาค
เรียน
1

ม.1
2

1
ม.2
2

1
ม.3
2

รหัสวิชา
ว21101
ว21101
ว21105
ว21102
ว21102
ว21106
ว22101
ว22101
ว22105
ว22102
ว22102
ว22106
ว23101
ว23101
ว23105
ว23102
ว23102
ว23106

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 1 (ภาคภาษาอังกฤษ)
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 2 (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาการคำนวณ 1
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (ภาคภาษาอังกฤษ)
การออกแบบและเทคโนโลยี 2
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาการคำนวณ 2
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 (ภาคภาษาอังกฤษ)
การออกแบบและเทคโนโลยี 3
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาการคำนวณ 3

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
0.5

3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

1.0
1.0
0.5
1.0

2
2
1
2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น

ม.1

ภาค
เรียน
1
2

รหัสวิชา
ว21207
ว21203
ว21205
ว21208

ชื่อวิชา
ความรูเบื้องตนการเขียนโปรแกรม
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 1
เทคโนโลยีรอบตัว 1
การออกแบบภาพนิ่งเชิงสรางสรรค

[ หนา 119 ]
ชั้น

ภาค
เรียน

1
ม.2
2
1
ม.3
2

รหัสวิชา
ว21204
ว21206
ว22201
ว22203
ว22205
ว22202
ว22204
ว22206
ว23207
ว23203
ว23205
ว23208
ว23204
ว23206

ชื่อวิชา

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0

2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 2
การแกปญหาดวยโปรแกรม 1
มัลติมีเดีย 1
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 1
เทคโนโลยีรอบตัว 2
มัลติมีเดีย 2
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 2
การแกปญหาดวยโปรแกรม 2
เทคโนโลยีรอบตัว 3
หุนยนต 1
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1
การแกปญหาดวยโปรแกรม 3
หุนยนต 2
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.4

ภาค
เรียน
1
2
1

ม.5
2
ม.6

1
2

รหัสวิชา
ว31101
ว31181
ว31182
ว32103
ว32181
ว32102
ว32182
ว33104
-

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
วิทยาการคำนวณ 1
วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
การออกแบบและเทคโนโลยี 2
วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
วิทยาการคำนวณ 2
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
-

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
-

3
1
1
2
1
2
1
2
-

[ หนา 120 ]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
ภาค
จำนวน
ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เรียน
หนวยกิต
ว31201 ฟสิกส 1
2.0
ว31203 ฟสิกสเพิ่มเติมสำหรับปญญาประดิษฐ 1
2.0
ว31212 เคมี 1
1.5
ว31241 ชีววิทยา 1
1.5
I30201
การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
1.0
1
ว31291 คอมพิวเตอรเบื้องตนสำหรับปญญาประดิษฐ
1.0
ว31285 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 1
1.0
ว31293 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
1.0
ว31295 โครงงานคอมพิวเตอร 1
1.0
ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 1
1.0
ม.4
ว31202 ฟสิกส 2
2.0
ว31204 ฟสิกสเพิ่มเติมสำหรับปญญาประดิษฐ 2
2.0
ว31222 เคมี 2
1.5
ว31242 ชีววิทยา 2
1.5
I30202
การสื่อสารและการนำเสนอ
1.0
2
ว31292 โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เบื ้ อ งต นสำหรั บ
1.0
ปญญาประดิษฐ
ว31286 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 2
1.0
ว31294 มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
1.0
ว31296 โครงงานคอมพิวเตอร 2
1.0
ว32203 ฟสิกส 3
2.0
ว32223 เคมี 3
1.5
ว32243 ชีววิทยา 3
1.5
1
ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
0.5
ม.5
ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
0.5
ว32285 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 3
1.0
ว32287 การออกแบบกราฟกคอมพิวเตอร 1
0.5
ว32204 ฟสิกส 4
2.0
2
ว32224 เคมี 4
1.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
2
2
2
2
2
4
3
3
1
1
2
1
4
3

[ หนา 121 ]
ชั้น

ภาค
เรียน

1

ม.6

2

รหัสวิชา
ว32244
ว32281
ว32282
ว32286
ว32288
ว33205
ว33225
ว33245
ว33250
ว33281
ว33283
ว33285
ว33206
ว33226
ว33246
ว33284
ว33286
ว33282

ชื่อวิชา
ชีววิทยา 4
กายภาพเคมีเพิ่มเติม
การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 4
การถายภาพและตัดตอภาพดิจิทัล
ฟสิกส 5
เคมี 5
ชีววิทยา 5
โลกและอวกาศเพิ่มเติม
การออกแบบกราฟกคอมพิวเตอร 2
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 5
การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 3
ฟสิกส 6
เคมี 6
ชีววิทยา 6
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 6
โครงงานอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)
โครงงานการพัฒนาสื่อประสม

จำนวน
หนวยกิต
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
2.0
1.5
1.5
0.5
0.5
1.0
1.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
3
1
1
2
1
4
3
3
1
1
2
2
4
3
3
2
2
1

[ หนา 122 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21101 วิทยาศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ รูปรางลักษณะและโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว โดยใชกลองจุลทรรศน และบรรยาย
หนาที่ของโครงสรางเซลล ความสัมพันธระหวางรูป รางกับ การทำหนาที่ ข องเซลล การจัดระบบของสิ ่ง มี ช ี วิ ต
กระบวนการแพร และออสโมซิส ปจจัยที่จำเปน ผลที่เกิดและความสำคั ญของกระบวนการสังเคราะหดวยแสง คุณคา
ของพืชที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ลักษณะและหนาที่ ทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม การสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศของพืชดอก โครงสรางดอก การถายละอองเรณู การปฏิสนธิ การเกิดผลและเมล็ด การ
กระจายของเมล็ดแลการงอก ความสำคัญของสัตวที่ชวยในการถายละอองเรณู ความสำคัญของธาตุอาหาร ปุย วิธีการ
ขยายพันธุพืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์และสารผสม จุดเดือด จุดหลอมเหลว
และความหนาแนนของสาร ความสัมพันธระหวางอะตอมของธาตุและสารประกอบ โดยใชแบบจำลองโครงสรางอะตอม
ผลจากการใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การ
วิเคราะห การอธิบาย การอภิปรายและสรุป
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีค วามสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนำความรูที่ได
ไปใชในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว 1.2 : ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 ,
ม.1/11 , ม.1/12 , ม.1/13 , ม.1/14 , ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18
ว 2.1 : ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8
รวม 26 ตัวชี้วัด

[ หนา 123 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21102 วิทยาศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสาร ความสัมพันธระหวางความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร ปริมาณความ
รอนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสสาร อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การหดและขยายตัวของสสาร สมดุลความรอน
การถายโอนความรอนโดยการนำความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน การแบงชั้นบรรยากาศ ปจจัยที่มี
ผลตออุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ลม ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟา การเกิดพายุฝนฟาคะนอง และพายุหมุนเขต
รอน การพยากรณอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห
การอธิบาย การอภิปรายและสรุป
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนำความรูที่ได
ไปใชในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
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
รวม 17 ตัวชี้วัด

[ หนา 124 ]
Course Description
Subject: ST21101 Science 1
Matthayomsuksa 1 Semester 1

Department of Science and Technology
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

[ หนา 125 ]
Course Description
Subject: ST21102 Science 2
Matthayomsuksa 1 Semester 2

Department of Science and Technology
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

[ หนา 126 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี
การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี
โดยประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่จำเปนเพื่อออกแบบ
วิธีการแกปญหาในชีวิตประจำวันในดานการเกษตร และอาหาร สรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย
สามารถออกแบบเทคโนโลยี และวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได สามารถ
เปรียบเทียบและตัดสินใจ เลือกใชเทคโนโลยีที่จำเปนได ปรับปรุงแกไขปญหาการเทคโนโลยีและประเมินผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา หรือ อิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาได
อยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 127 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21106 วิทยาการคำนวณ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเปนตอการแกปญหา ขั้นตอน การแกปญหา การเขียน
รหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย ที่มีการใชงานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ
เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ การประมวลผลขอมูล การ
สรางทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟตแวรและบริการบนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล แนวทางการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ขอตกลงและ
ขอกำหนด การใชสื่อและแหลงขอมูล
นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือ การแกปญหาใน
ชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรูและไมสรางความเสียหายใหแกผูอื่น
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
รวม 4 ตัวชี้วัด

[ หนา 128 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย ระบบหายใจของมนุษย ระบบขับถายของมนุษย ระบบ
ประสาทของมนุษย ระบบสืบพันธุของมนุษย การคุมกำเนิด องคประกอบของสารละลาย สภาพละลายไดของสารและ
ปจจัยที่มีผลตอสภาพละลายได ความเขมขนของสารละลาย ตำแหนงของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด ความเร็วและ
อัตราเร็ว แรงเสียดทาน แรงและความดันของของเหลว แรงพยุง โมเมนตของแรง แรงและ
สนามของแรง
โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อ ใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว1.2 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
ว2.1 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ว2.2 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
รวม 35 ตัวชี้วัด

[ หนา 129 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห วิธีการแยกสาร งานและกำลัง เครื่องกลอยางงาย พลังงานกล กฎการอนุรักษพลังงาน
ลักษณะของชั้นหนาดิน กระบวนการเกิดดิน ปจจัยที่ทำใหดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกั น การตรวจวัดสมบัติบาง
ประการของดินและการใชประโยชนดิน กระบวนการเกิดแหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดิน การใชน้ำอยางยั่งยืนใน
ทองถิ่น กระบวนการเกิดเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ สมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ การใชประโยชนจากเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ และผลกระทบจากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ พลังงานทดแทน กระบวนการผุพังอยูกับที่การ
กรอน และการสะสมตัวของตะกอน กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม หลุมยุบ
แผนดินทรุด โครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมี
โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
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
ว3.2 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
รวม 19 ตัวชี้วัด

[ หนา 130 ]
Course Description
Subject: ST22101 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.2/1
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

[ หนา 131 ]
Course Description
Subject: ST22102 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

[ หนา 132 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22105 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณแนวโนมเทคโนโลยีใน
อนาคต
เลือกใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ประยุกตใชความรูทักษะ
และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่จำเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชุมชนหรือทองถิ่นใน
ดานพลังงาน สิ่งแวดลอม การเกษตรและอาหาร
สรางชิ้ น งานหรือพัฒ นาวิธ ีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัส ดุ อุปกรณ
เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
รวม 5 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22106 วิทยาการคำนวณ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช ตรรกะและ
ฟงกชัน องคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่
ไมเหมาะสม
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ กำหนดวิธีการสราง และกำหนดสิทธิความเปนเจาของผลงาน
นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมหรือการแกปญหาในชีวิตจริง สรางและกำหนดสิทธิ์
การใชขอมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพรขอมูล
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
รวม 4 ตัวชี้วัด

[ หนา 133 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห สืบคนขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทปและฟโนไทปในรุนลูก ความสําคัญของการแบงเซลลแบบไมโทซิสและ
ไมโอซิส โรคทางพันธุกรรม ประโยชนและผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ทดลอง วิเคราะห และอธิบายการเกิดคลื่นและสวนประกอบของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา ประโยชนและอันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ปรากฏการณเกี่ยวกับแสง การสะทอนของแสงและ
การหักเหของแสง การทํางานของทัศนอุปกรณความสวางและการมองเห็น
สืบคนขอมูลและอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวง การ
เกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย การเกิดขางขึ้น ขางแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร
การเกิดน้ำขึ้น น้ำลง เทคโนโลยีอวกาศ โครงการสํารวจอวกาศ
โดยใชกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ เสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคา
ของการนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว 1.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8
ว 2.3 ม.3/10 ม.3/11 ม.3/12 ม.3/13 ม.3/14 ม.3/15 ม.3/16 ม.3/17 ม.3/18 ม.3/19 ม.3./20 ม.3/21
ว 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 24 ตัวชี้วัด

[ หนา 134 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห สืบคนขอมูล และอธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิต สายใยอาหาร การสะสมสารพิษในโซอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและการใช
ประโยชนจากวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม การเกิดปฏิกิริย าเคมี การเขียนสมการขอความ กฎทรง
มวล การเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน ประโยชนและโทษของปฏิกิริยา
เคมีที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม และแนวทางการแกปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ศึกษา วิเคราะห สืบคนขอมูล และอธิบายการวัดปริมาณทางไฟฟา ความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟา
กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา วงจรไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน การทํางานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา คาไฟฟา การใชเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย
โดยใชกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ เสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล บันทึก จัดกลุมขอมูล และการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัด สินใจ เห็นคุณคา
ของการนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
ว 1.3 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11
ว 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8
ว 2.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9
รวม 26 ตัวชี้วัด

[ หนา 135 ]
Course Description
Subject: ST23101 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

[ หนา 136 ]
Course Description
Subject: ST23102 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

[ หนา 137 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23105 การออกแบบและเทคโนโลยี 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึ ก ษาและวิ เ คราะหสาเหตุ ห รื อ ปจจั ย ที ่ ส งผลตอการเปลี ่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และความสั ม พั น ธ
ของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น ระบุปญหาหรือความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพ สรุปกรอบของปญหา
รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา ออกแบบวิธีแกปญหา ทดสอบ วิเคราะห และใหเหตุผลของ
ปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุ งแกไขและนำเสนอผลการ
แกปญหา
โดยใชกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมในการวิ เ คราะหปญหา และใชหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร
ในการหาขอมูล การสำรวจ การประเมิน และตั้งสมมุติฐาน ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน
เพื่อใหผู เรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดใหหรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแสดงความ
รับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางมุงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จนงานลุลวงเปนผลสำเร็จ และ
ทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 138 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23106 วิทยาการคำนวณ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

อธิ บ ายขั ้ น ตอนการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น Internet of Things (IoT) การเขี ย นโปรแกรมเพื ่ อ พั ฒ นา
แอปพลิเคชันขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผล ซอฟตแวรหรือ
บริ ก ารบนอิ น เทอรเน็ ต ที ่ ใ ชในการจั ด การขอมู ล การประเมิ น การความนาเชื ่ อ ถื อ ของขอมู ล การสื บ คนหา
แหลงตนตอของขอมูลเหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากขาวสารที่ผิดพลาด การรูเทาทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
การใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม
โดยรวบรวมขอมู ล ปฐมภู ม ิ ห รื อ ทุ ต ิ ย ภู ม ิ ประมวลผล สรางทางเลื อ ก นำเสนอการตั ด สิ น ใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค ใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน และมีความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถทำงานอยางมีระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน สมรรถนะสำคัญ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี วิสัยทัศน
นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 4 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21207 ความรูเบื้องตนการเขียนโปรแกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การจำลองความคิด การเขียนผังงาน การเขียน
รหัสเทียม โครงสรางโปรแกรมแบบตาง ๆ คำสั่งในการประมวลผล ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ขอมูลแบบตาง ๆ คำสั่ง
ควบคุมโปรแกรม คำสั่งรับขอมูลและแสดงผลปฏิบัติ
โดยอาศัยกระบวนการเขียนโปรแกรมเบื้องตนโดยใชภาษาคอมพิวเตอร เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน และสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใชคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร พัฒนาผลงานที่เกิด
จากการคนควา สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาในและสามารถแกปญหาในชีวิตประจำวันดวยการเขียนขั้นตอนทำงานแบบการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมายความสำคัญของหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะหขั้นตอน วิธีการแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประยุกตใชผังงานและรหัสเทียมชวยการเขียนโปรแกรม
4. เขียนโปรแกรมตามหลักการและมีนิสัยของการทำงานอยางเปนระบบ
5. ออกแบบและเขียนโปรแกรมขนาดเล็กได
รวม 5 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21203 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ (Maya) สวนประกอบของโปรแกรม การใช
เครื่องมือตาง ๆ ในโปรแกรม การสรางวัตถุรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อใหเขาใจถึงองคประกอบขั้น
พื้นฐานในการสรางโมเดลรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน โครงสรางของคน สัตว สิ่งของ โดย
- การใชวัตถุ Polygons ในการขึ้น รูป โมเดล โมเดลรูป ทรงหลายเหลี ่ย ม อาทิเชน Sphere , Cube ,
Cylinder , Cone, Torus, Plane เปนตน
- การใชวัตถุ Nurbs ซึ่งเปนการสรางโมเดลรูปทรงพื้นฐานซึ่งมีพื้นผิวอยู แลวมาทำการปรับแตงรูปทรงใน
ภายหลัง
- การสรางโมเดลจากเสน Curves ซึ่งเปนการสรางโมเดลใหมีพื้นผิวจากเสน Curves โดยใช คำสั่ง Extrude,
Loft และ Revolve
โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติการสรางรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะตาง ๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ เพื่อ
สรางความเขาใจถึงองคประกอบพื้ นฐานในการสรางโมเดลรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องโครงสรางของคน สัตว
สิ่งของ การสรางงานวัตถุ 3 มิติขั้นพื้นฐาน การกำหนดพื้นผิว การใหสี ใหสัมพันธกับภาพ เนนการใชเทคนิคและ
กระบวนการทำงานเพื่อสามารถนำไปประยุกตใชได
เพื่อสรางและออกแบบโมเดลรูปทรงตาง ๆ สำหรับงาน 3 มิติ ไดอยางหลากหลายโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 มิติ และสามารถเรียนรูและออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) และการออกแบบตัวละคร (Character Design)
ตาง ๆ ได และมีทัศนคติที่ดีตองานแอนิเมชั่น อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุงมั่นในการทำงาน สามารถนำไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. รูจักสวนประกอบของโปรแกรมเมื่อเริ่มทำงาน สามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ของ โปรแกรมในการสราง งาน
3 มิติ ได และ รูจักโมเดลแบบตาง ๆ และความเหมาะสมในการใชงาน และพื้นผิว
2. ใชเครื่องมือตาง ๆ ในการสราง โมเดลจากเสน Curves
- สรางโมเดลใหมีพื้นผิวจากเสน Curves โดยใช คำสั่ง Extrude Loft และ Revolve
- ปรับแตงวัตถุจากเสน Curves ที่เปนโครงสรางและสามารถปรับแตงวัตถุจากพื้นผิวของวัตถุ
3. รูจักคุณสมบัติพื้นฐานของพื้นผิว สามารถเขาใจระบบการสรางและควบคุมพื้นผิวและสีใหวัตถุ และสามารถ
กำหนดพื้นผิวและสีลงบนโมเดล
4. สรางโมเดลลักษณะที่เปนรูปทรงธรรมชาติสิ่งมีชีวิต สิ่งของ ในลักษณะที่มีสวนโคงมากเปน พิเศษ และมี
รูปรางไมแนนอน โดยใชโครงสรางของเสน Curves
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5. ใชเครื่องมือตาง ๆ ที่ในการสรางวัตถุแบบ Polygon สามารถสรางโมเดลรูปทรงพื้นฐานและปรับแตง
รูปทรงโมเดลใหเปนรูปทรงที่ตองการ
6. สรางโมเดลลักษณะที่มีพื้นฐานเปนรูปทรงเรขาคณิต ที่เปนสิ่งของได เชน โทรทัศน รถ รถไฟ
รวม 6 ผลการเรียนรู

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21205 เทคโนโลยีรอบตัว 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยีรอบตัว วิเคราะหสาเหตุปญหาหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
วิเคราะหระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือก
ขอมูลที่จำเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจำวันในดานการเกษตร และอาหาร
สรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย
ผลการเรียนรู
1. อธิ บ ายแนวคิ ด หลั ก ของเทคโนโลยี ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น และวิ เ คราะหสาเหตุ ห รื อ ปจจั ยที ่ ส งผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได
2. ระบุปญหาหรือความตองการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับ ปญหาได
3. ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเปน นำเสนอแนวทาง
การแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ วางแผนและดำเนินการแกปญหาได
4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองที่เกิดขึ้น พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนำเสนอ ผล
การแกปญหาได
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาได อยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย
รวม 5 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21208 การออกแบบภาพนิ่งเชิงสรางสรรค
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาออกแบบภาพนิ่งโดยใชหลักการทางทัศนศิลป การเขียนโครงรางเนื้อเรื่อง (story board) ใหภาพนิ่ง
เชื่อมโยงและเรื่องราวตอเนื่องกัน
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบภาพนิ่งใหเกิดเรื่องราว และออกแบบภาพนิ่งใหเกิดเปนเรื่องราว
ตอเนื่องกันตามที่เขียนในโครงรางเนื้อเรื่อง
ออกแบบภาพนิ่งดวยความคิดสรางสรรค มีความคิดริเริ่มในการออกแบบภาพนิ่งในแบบที่ตนเองมีความสนใจ
และนำไปประยุกตใชในงานนำเสนอ
ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมายหลักการทางทัศนศิลปสำหรับภาพนิ่ง
2. วิเคราะหการเขีย นเคาโครงเนื้อเรื่อ ง (story board) ที่ดีว าเปนอยางไร มีความเชื่อมโยงและเรื่องราว
ตอเนื่องกัน
3. ประยุกตการเขียนออกแบบภาพนิ่งเพื่อใชในการนำเสนอผลงาน ดวยความคิดสรางสรรค
4. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบภาพนิ่งดวยเคาโครงเนื้อเรื่อง
รวม 4 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21204 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ (Maya) สวนประกอบของโปรแกรม การใช
เครื่องมือตาง ๆ ในโปรแกรม การสรางวัตถุรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อใหเขาใจถึงองคประกอบขั้น
พื้นฐานในการสรางโมเดลรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน โครงสรางของคน สัตว สิ่งของ โดย
- การใชวัตถุ Polygons ในการขึ้น รูป โมเดล โมเดลรูป ทรงหลายเหลี่ยม อาทิเชน Sphere , Cube ,
Cylinder , Cone, Torus, Plane เปนตน
โดยฝกปฏิบัติการสรางรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะตาง ๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ เพื่อสรางความเขาใจ
ถึงองคประกอบพื้นฐานในการสรางโมเดลรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องโครงสรางของคน สัตว สิ่งของ การสรางงาน
วัตถุ 3 มิติขั้นพื้นฐาน การกำหนดพื้นผิว การใหสี ใหสัมพันธกับภาพ เนนการใชเทคนิคและกระบวนการทำงานเพื่อ3
ารถนำไปประยุกตใชได
เพื่อใหเกิดความรู และทักษะสามาระนำความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันได และมี
ทัศนคติที่ดีตองาน 3 ดี แอนิเมชั่นอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
ผลการเรียนรู
1. ใชเครื่องมือตาง ๆ ที่ในการสรางวัตถุแบบ Polygon สามารถสรางโมเดลรูปทรงพื้นฐานและปรับแตงรูปทรง
โมเดลใหเปนรูปทรงที่ตองการ
2. ใสลวดลายลงบนพื้นผิวของโมเดล สามารถใสพื้นผิวแบบ Mapping และทำใหโมเดลเปนรอยดวยการ
Bump Mapping
3. สรางโมเดลลักษณะที่มีรูปทรงไมแนนอน แตมีโครงสรางที่สามารถประยุกตจากวัตถุทรงพื้นฐาน เชน โมเดล
คน สัตว อาคาร บาน เปนตน
4. ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)และการออกแบบตัวละคร(Character Design)ตาง ๆ
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 144 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว21206 การแกปญหาดวยโปรแกรม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาโปรแกรม scrath ที่จำเปนตอการแกปญหา ขั้นตอน การแกปญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การ
เขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย ที่มีการใชงานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร
หรือวิทยาศาสตร
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ การประมวลผลขอมูล การ
สรางทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟตแวรและบริการบนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล แนวทางการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ขอตกลงและ
ขอกำหนด การใชสื่อและแหลงขอมูล
นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือ การแกปญหาใน
ชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสราง ความเสียหายใหแกผูอื่น
ผลการเรียนรู
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร
3. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค โดยใช
ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกำหนดและขอตกลง
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 145 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22201 มัลติมีเดีย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการสรางงานแอนิเมชั่นดวยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี การจัดการออบเจ็กต การ
ใชสี การสรางขอความ ซิมบอลและอินสแตนซ การนำเขาภาพกราฟกจากภายนอก เขาใจพื้นฐานการสรางงานแอนิ
เมชั่น การสรางงานแอนิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุมกด การทำงานกับไฟลเสียง เทคนิคการตกแตงออบเจ็กต กำหนดให
ชิ้นงานโตตอบกับผูใชได การเผยแพรชิ้นงานที่สรางสรรค
เพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือดวยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี การจัดการ
ออบเจ็กต การใชสี การสรางขอความ ซิมบอลและอินสแตนซ การนำเขาภาพกราฟกจากภายนอก การสรางงานแอนิ
เมชั่น มูฟวี่คลิปและปุมกด การทำงานกับไฟลเสียง เทคนิคการตกแตงออบเจ็กต กำหนดใหชิ้นงานโตตอบกับผูใชได
การเผยแพรชิ้นงานที่สรางสรรค
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และประสบการณในการนำเทคโนโลยี
มาประยุกตใช มีทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีตองาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
ผลการเรียนรู
1. อธิบายประโยชนและความหมายของโปรแกรม Flash ได
2. อธิบายสวนประกอบของโปรแกรม Flash ได
3. อธิบายหลักการใชเครื่องมือในการวาด การสรางขอความ ลงสีและปรับแตงรูปภาพได
4. ใชเครื่องมือในการวาด การสรางขอความ ลงสีและปรับแตงรูปภาพได
5. อธิบายหลักการสราง Symbol และ Instance แบบตางๆได
6. สราง Symbol และ Instance แบบตางๆได
7. อธิบายหลักการใชเครื่องมือในการสรางภาพเคลื่อนไหวได
8. ใชเครื่องมือในการสรางภาพเคลื่อนไหวได
9. อธิบายการนำรูปภาพ และเสียงเขามาใชประกอบชิ้นงานได
10. นำรูปภาพ และเสียงเขามาใชประกอบชิ้นงานได
11. สรางแอนิเมชั่น และเผยแพรชิ้นงานไดในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 146 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22203 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการทำแอนิเมชั่น คือการทำใหโมเดลเคลื่อนไหวไมวาจะเปนแบบการตูนหรือแบบเสมือนจริง โดย
เรียนรูหลักการพื้นฐานของงาน 3D Animation
- การทำ Animation โดยการคียเฟรม (Key Frame)
- การตกแตง Animation ใหเหมือนจริง โดยการปรับปรุง Graph Editor, Child and Parent
- การทำ Character Setup ซึ่งเปนการทำใหตัวละครเคลื่อนไหวตามที่เรากำหนด แบบ Full Body IK การ
เคลื่อนที่แบบ FK (Forward Kinematic และ IK (Inverse Kinematic)
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ ได มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และนำไประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันได และมี
ทัศนคติที่ดีตองานแอนิเมชั่น
ผลการเรียนรู
1. เขาใจหลักการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละคร
2. ปฏิบัติการกำหนดการเคลื่อนไหวใหตัวละคร
รวม 2 ผลการเรียนรู

[ หนา 147 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22205 เทคโนโลยีรอบตัว 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกราฟก คุณสมบัติของงานกราฟก บทบาทและความสำคัญของงานดาน
กราฟก กราฟกกับชีวิตประจำวัน ความหมายและความเปนมาของการออกแบบกราฟก ระบบคอมพิวเตอรสำหรับงาน
กราฟก การประยุกตงานการออกแบบกราฟก อนาคตของการออกแบบกราฟก สี ทฤษฎีสีกับการออกแบบงานกราฟก
โปรแกรมสำหรับงานกราฟก เทคนิคการสรางภาพกราฟก การจัดเก็บ แฟมภาพกราฟก
โดยการปฏิบัติการออกแบบ และสรางสรรคงานอยางสากล โดยใชซอฟตแวรดานกราฟก ใชเครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก ในโปรแกรมกราฟก ไดอยางชชำนาญ การนำ
ภาพจากแหลงภาพตาง ๆ มาสรางสรรคงานกราฟกใหมีจินตนาการตามความคิด ริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบ
เทคนิคการใชโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกไดจากเว็บไซตตาง ๆ ปฏิบัติ การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
ดวยโปรแกรมกราฟก เพื่อนำมาประยุกตใชในการสรางสรรค งานประเภทตาง ๆ
เพื่อใหพัฒนาผู เรียนสามารถใชซอฟตแวรดานกราฟกออกแบบและสรางสรรคผลงานดานศิลปะไดอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายความหมาย ประวัติความเปนมา คุณสมบัติ บทบาทและความสำคัญของงานกราฟก
2. นักเรียนสามารถออกแบบและสรางสรรคผลงานกราฟกโดยใชโปรแกรมสำหรับงานกราฟก
3. นักเรีย นสามารถใชกระบวนการสืบ คนขอมูล มาประยุกตใชอยางเหมาะสมและนำเสนอผลงานอยาง
สรางสรรค
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 148 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22202 มัลติมีเดีย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความหมายสามารถบอกความหมายของมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อหลายแบบ บอกประโยชน
ของมัลติมีเดีย รูถึงประเภทเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถประยุกตใชงานมัลติมีเดียได บอกประโยชนการะประยุกตใช
งานดานตาง ๆ รูถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดีย มีความรูพื้นฐานการสรางอัลบั้มรูปภาพ สื่อมัลติมีเดียอธิบาย
สวนประกอบของโปรแกรม Ulead DVD Picture show สามารถอธิบายขอดีและคุณสมบัติของโปรแกรม Ulead DVD
Picture show ได
โดยใชกระบวนการปฏิบัติในการตั ดตอวีดีโอตามขั้นตอนสามารถใชเครื่องมือตางๆปรับแตงวีดีโอไดอยาง
เหมาะสม กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื ่ อ ใหเกิ ด ความรู ความเขาใจ สามารถนำทั ก ษะการตั ด ตอวี ด ี โ อดวยโปรแกรมคอมพิ ว เตอรไปใชใน
ชีวิตประจำวันได มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตอสังคม
ผลการเรียนรู
1. นั ก เรี ย นไดศึ ก ษาและมี ค วามรู ความเขาใจเกี ่ ย วกั บ หลั ก การ และใชงานโปรแกรม Ulead Video
Studio แบบ Editor
2. นักเรียนสามารถนำเขา ภาพ VDO และ Audio มาใช และปรับแตงชิ้นงานได
3. นักเรียนไดศึกษาและมีความรู ความเขาใจในการใชงานโปรแกรม Ulead Video Studio แบบ Movie
Wizard
4. นักเรียนสามารถประยุกตสรางชิ้นงานดวยโปรแกรม Ulead Video Studio ได
5. นำสื่อมัลติมีเดียไปใชงาน นำเสนอผลงาน, บันทึกผลงานลงแผนซีดีรอม
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 149 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22204 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการทำแอนิเมชั่น คือการทำใหโมเดลเคลื่อนไหวไมวาจะเปนแบบการตูนหรือแบบเสมือนจริง โดย
เรียนรูหลักการพื้นฐานของงาน 3D Animation
- การทำ Animation โดยการคียเฟรม (Key Frame)
- การตกแตง Animation ใหเหมือนจริง โดยการปรับปรุง Graph Editor, Child and Parent
- การกำหนดใหวัตถุเคลื่อนที่โดยใช Motion Path
- การสราง Animation แบบ Non Linear
- การทำ Character Setup ซึ่งเปนการทำใหตัวละครเคลื่อนไหวตามที่เรากำหนด แบบ Full Body IK
การเคลื่อนที่แบบ FK (Forward Kinematic และ IK (Inverse Kinematic)
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และโดยสามารถปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวทาทางของตัว ละคร
(Character Set up) ไดเสมือนจริง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และนำไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันได และมีทัศนคติที่ดีตองานแอนิเมชั่น
ผลการเรียนรู
1. สรางภาพเคลื่อนไหวโดยการใชเสน (Motion Path)
2. สรางภาพเคลื่อนไหวโดยการใชการดัดแปลงรูปทรงวัตถุแบบตาง ๆ แบบ Nonlinear
3. กำหนดการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Control) โดยการ Set Driven Key
4. ปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวทาทางของตัวละคร (Character Set up) ไดเสมือนจริง
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 150 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว22206 การแกปญหาดวยโปรแกรม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาการเขียนผังงาน ลำดับขั้น โครงสรางภาษาโปรแกรม กฎเกณฑ ไวยากรณ ชนิด ขอมูล โครงสรางควบคุม
ตัวแปร ของโปรแกรมภาษา
ปฏิบัติการเขียนผังงาน เขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรมภาษา สรางงานหรือประยุกตงานในชีวิตประจำวัน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม และสามารถ สรางงานหรือ
ประยุกตใชงานในชีวิตประจำวันจากโปรแกรมภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถเขียนผังงานในการแกปญหาได
2. นักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจในภาษาโปรแกรมเบื้องตน ทั้งในดานของ ความหมาย ลักษณะโครงสราง
สวนประกอบ ขั้นตอนการทำงานและการนําไปใชงาน รวมถึงมีความเขาใจในตัวแปร การดำเนินการและการแสดงผล
และรับขอมูล
3. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมทิศทางแบบทางเลือกในการแกปญหาได
4. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมทิศทางแบบวนซ้ำในการแกปญหาได
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 151 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23207 เทคโนโลยีรอบตัว 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา คนควา วิเคราะห และอธิบายหลักการงานกราฟก และสรางงานนำเสนอขอมูล การสรางสิ่งของ
เครื่องใช ตามกระบวนการกราฟกการออกแบบภาพราง 3 มิติ หลักการเบื้องตน การสื่อสารขอมูล หลักการและวิธีการ
แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คนหาขอมูลและติดตอสื่อสาร หลักการใชโปรแกรมนำเสนองาน การ
ใชเทคโนโลยีสรางสรรค การแกปญหา กาคนหาขอมูล และการติตอสื่อสาร การใชซอรฟแวรระบบ ซอรฟแวรประยุกต
ดานการคำนวณ
นำกระบวนการเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางสรรคสิงของเครื่องใช อยางปลอดภัย และมีหลักการ
ออกแบบโดยถายทอดความคิดของวิธีการเปนภาพราง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสูการสรางตนแบบของสิ่งของ
เครื่องใช หรือถายทอดความคิดของวิธีการ เปนแบบจำลองความคิด และการรายงานผล โดยนำเสนอผานโปร แกรม
นำเสนอ การใสขอความ การตกแตงขอความ กำหนดรูปแบบการนำเสนอผลงาน โดยใชกระบวนการคนหาขอมูลมา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค และแกปญหา หรือตอบสนองความตองการในงานที่
สราง สืบคนขอมูลและใชโปรแกรมเรียกคืนขอมูลอยางเหมาะสม ดวยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการทำงานเปน
กลุม และกระบวนการแกปญหา
สรางชิ้นงานอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชอินเตอรเน็ต ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค ตอชีวิต
สังคม สิ่งแวดลอม คนหาขอมูลและติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีการ
จัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากร หรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการงานกราฟกและสรางงานนำเสนอขอมูล การสรางสิ่งของเครื่องใชตาม
กระบวนการกราฟกการออกแบบภาพราง 3 มิติ
2. นักเรียนสามารถออกแบบภาพราง 3 มิติไดภาพฉายเพื่อนำไปสูการสรางตนแบบของสิ่งของเครื่องใช หรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการ เปนแบบจำลอง
3. นักเรียนสามารถนำเสนอผานโปรแกรมนำเสนอ การใสขอความ การตกแตงขอความ กำหนดรูปแบบ
นักเรียนสามารถใชกระบวนการคนหาขอมูลมาประยุกตใชอยางเหมาะสม และเลือกใชเทคโนโลยีอยาง สรางสรรค
4. นักเรียนสามารถแกปญหา หรือตอบสนองความตองการในงานที่สราง สืบคนขอมูล และใชโปรแกรมเรียก
คืนขอมูลอยางเหมาะสม
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 152 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23203 หุนยนต 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาชนิ ด ของหุ นยนต ประเภท หลั ก การทำงาน และสวนประกอบ หลั ก การควบคุ ม หุ นยนตโดยใช
ภาษาคอมพิวเตอร
เพื่อใหประกอบหุนยนตและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนตใหเหมาะสมงานตาง ๆ พรอมทั้งประยุกต หรื
อบรูณาการกับโครงงาน หรือภารกิจตามสถานการณที่กำหนด
เกิดความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตอยางสรางสรรคได
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนมีเขาใจชนิด ประเภท หลักการทำและสวนประกอบของหุนยนต
2. ผูเรียนความรูความเขาใจ หลักการควบคุมโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
3. มีทักษะการเขียนโปรแกรใมเพื่อควบคุมหุนยนต
4. มีทักษะการประกอบหุนยนตใหเหมาะสมกับงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 153 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23205 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการสรางองคประกอบฉาก การจัดองคประกอบแสง และ เงา ใหกับงาน 3 ดี แอนิเมชั่น
- การทำ Special Effects การจัดองคประกอบฉากตาง ๆ โดยการ จำลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติ เชน
การสรางหมอก ระเบิด ควัน ไฟ ฝน และการใช Dynamics Animation ใช Particle และ Paint Effect
- การใช แสงตางๆ เชน แสงแบบ Ambient Light, Directional Light, Point Light, Spot Light, Area
Light และ Volume Light การใช Fog Light
- การกำหนดการเคลื่อนไหวของกลอง
- การจัดมุมกลอง เชน Camera and Aim, Camera Aim and Up, Angle view/ Focal Length
- การเรนเดอร (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation เปนการประมวลผลขอมูลของงานทั้งหมด
ที่ไดจากการสราง Model การทำ Animation การจัดแสง การใส Effect และการจัดองคประกอบตาง ๆ ของงาน
ซึ่งการเรนเดอรจะเปนการนำภาพในแตละเฟรมมาตอกันทำใหเปนภาพเคลื่อนไหว อยางตอเนื่อง ซึ่งตองมีการปรับคา
Resolution, Motion Blur, Anti-aliasing, Alpha Channel, Sequence, และ Depth-of-Field เพื ่ อ ให ได ภาพที่
คมชัดสวยงาม
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และโดยสามารถสรางองคประกอบฉาก การจัดองคประกอบแสง และ เงา
ใหกับงานภาพยนตรเคลื่อนไหว 3 มิติ และสามารถสรางภาพยนตรเคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ไดมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุ งมั่นในการทำงาน และนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได และมีทัศนคติที่ดีตองานแอนิเมชั่น
ผลการเรียนรู
1. ทำ Special Effects การจัดองคประกอบฉากตาง ๆ โดยการ จำลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติ
2. เขาใจการใชงานแสงแบบตาง ๆ และสามารถปรับแสง เงา ใหเขากับองคประกอบฉาก
3. ออกแบบและสรางองคประกอบฉาก บรรยากาศตาง ๆ ของฉากในภาพยนตร
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 154 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23208 การแกปญหาดวยโปรแกรม 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขอมูลและสารสนเทศ การใชซอฟตแวรในการจัดการขอมูลและสารสนเทศ ศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล การรูเทาทันสื่อ ศึกษาเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายคอมพิวเตอร ศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี IoT และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) และวัฏจักรการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู (5Es Instructional Model) เพื่อเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ
การแกปญหา วางแผนการเรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และสรางองคความรูใหมดวยตนเองผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนขั้นตอนและเปน
ระบบ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาขอมูลสวนตัว และการสื่อสารเบื้องตนในการแกปญหาที่พบในชีวิต
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตรและนำเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้นไปใชให
เกิดประโยชนตอสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แกปญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจและเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรู
1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค
2. รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวร
หรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย
3. ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารที่ผิด เพื่อการใชงานอยาง
รูเทาทันสื่อ
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอรใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 155 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23204 หุนยนต 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบหุนยนตเบื้องตน ศึกษาหลักการสรางคำสั่งคอมพิวเตอร เพื่อควบคุม สั่งการ
ดวยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรขั้นสูง
ใหสื่อการสอนหุนยนตสามารถทำงานไดตามความตองการเพื่อใหสามารถประยุกตใชอุปกรณหุนยนต และ
การสรางคำสั่งควบคุมหุนยนต
จัดทำเปนโครงงานเพื่อนำไปพัฒนาใชในชีวิตประจำวันตอไปได
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนมีพื้นฐานประสบการณในการสรางคำสั่งดวยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมหุนยนต โดยใช
สื่อการสอนหุนยนต ใหสามารถทำงานไดตามความตองการ
2. ผู เรียนสามารถจัดทำโครงงานเพื่อเปนตนแบบสามารถนำไปพัฒนาเพื่อใชในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อ
ชวยเหลือผูอื่นได
3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหวางกัน
5. กระตุ นใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาเทคโนโลยี และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยี
6. สงเสริมใหนักเรียนไดใชเวลาอยางเปนประโยชนในทางสรางสรรค
7. เปนการบูรณาการเอาความรู จากวิชาตาง ๆ ที่ไดรับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน
โครงงานเพื่อนำเสนอตอชุมชน
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 156 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว23206 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการสรางองคประกอบฉาก การจัดองคประกอบแสง และ เงา ใหกับงาน การทำ Special Effect การ
จัดองคประกอบฉากตาง ๆ โดยการ จำลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติ เชน การสรางหมอก ระเบิด ควัน ไฟ และการ
ใช Dynamics Animation ใช Particle และ Paint Effect การใช แสงตาง ๆ เชน แสงแบบ Ambient Light,
Directional Light, Point Light, Spot Light, Area Light และ Volume Light การใช Fog Light การกำหนดการ
เคลื ่ อ นไหวของกลอง การจั ด มุ ม กลอง เชน Camera and Aim, Camera Aim and Up, Angle view/ Focal
Length การเรนเดอร (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation เปนการประมวลผลขอมูลของงานทั้งหมดที่
ไดจากการสราง Model การทำ Animation การจัดแสง การใส Effect และการจัดองคประกอบตางๆ ของงาน ซึ่ง
การเรนเดอรจะเปนการนำภาพในแตละเฟรมมาตอกันทำใหเปนภาพเคลื่อนไหว อยางตอเนื่อ ง ซึ่งตองมีการปรับคา
Resolution, Motion Blur, Anti-aliasing, Alpha Channel, Sequence, และ Depth-of-Field เพื ่ อ ให ได ภาพที่
คมชัดสวยงาม
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรค
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และโดยสามารถสรางองคประกอบฉาก การจัดองคประกอบแสง และ เงา
ใหกับงานภาพยนตรเคลื่อนไหว 3 มิติ และสามารถสรางภาพยนตรเคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ไดมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุ งมั่นในการทำงาน และนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได และมีทัศนคติที่ดีตองานแอนิเมชั่น
ผลการเรียนรู
1. การกำหนดการเคลื่อนไหวของกลอง และจัดมุมกลองได
2. เขาใจการเรนเดอร (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation ได
3. สรางสรรคผลงานภาพยนตรเคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ได
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 157 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารและอุณหภูมิภายใน
รางกายมนุษ ย การรั ก ษาดุล ยภาพของกรด – เบสของเลื อ ด ระบบภู ม ิ ค ุ มกั น กลไกการตอตานหรือ ทำลายสิ่ ง
แปลกปลอมแบบจำเพาะและแบบไมจำเพาะ ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีน
กับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช สารอินทรียในพืช ปจจัยบางประการที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช
การตอบสนองของพืชตอสิ่งเรา ระบบนิเวศ ไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีต อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 การสืบเสาะหาความรู การสำรวจ ตรวจสอบ
การสืบคนขอมูลและการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูไปใชใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม. 4/1, ม. 4/2, ม. 4/3, ม. 4/4
ว 1.2 ม. 4/1, ม. 4/2, ม. 4/3, ม. 4/4, ม. 4/5, ม. 4/6, ม. 4/7, ม. 4/8, ม. 4/9, ม. 4/10,ม. 4/11,ม. 4/12
ว 1.3 ม. 4/1, ม. 4/2, ม. 4/3, ม. 4/4, ม. 4/5, ม. 4/6
รวม 22 ตัวชี้วัด

[ หนา 158 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ
ของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น ออกแบบ สรางหรือพัฒนาผลงานสำหรับแกปญหาที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการบริการ โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใชความรู ทักษะและ
เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน เนนใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญสถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรูและนำเสนอผานการทำกิจกรรมโครงงาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธของความรูที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนนำความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และการ
ดำรงชีวิต
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม. 4/1, ม. 4/2, ม. 4/3, ม. 4/4, ม. 4/5
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 159 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31182 วิทยาการคำนวณ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกสวนประกอบและการยอยปญหา การหารูปแบบการคิดเชิง
นามธรรม ตัวอยางและประโยชนของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวันประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณ
ในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแกปญหา การแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การระบุข อมูลเขา ขอมูลออกและเงื่อนไข
ของปญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและคนหาขอมูล ตัวอยางการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อ
แกปญหาดวยคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการสรางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและ
เผยแพร ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการรวมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณสามารถนำไปประยุกตใชอยางมีจิตสำนึก
และรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.4/1
รวม 1 ตัวชี้วัด

[ หนา 160 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหและแปลความหมายของปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว
ความเร็ว ความเรง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมและ ปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสูศูนยกลาง ความเรงสูศูนยกลาง การ
ประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของรถบนถนนโคง การแกวงของวัตถุติดปลาย
เชือก การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง แรงโนมถวงและ สนามโนมถวง การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงของโลก
ประโยชนจากสนามโนมถวง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา ผลของสนามไฟฟา ตออนุภาคที่มีประจุไฟฟา ประโยชนจาก
สนามไฟฟา แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ผลของสนามแมเหล็กตออนุภาคที่มีประจุไฟฟา ผลของสนามแมเหล็กตอ
ตัวนำที่มีกระแสไฟฟา ประโยชนจากสนามแมเหล็ก แรงนิวเคลียรอยางเขม แรงนิวเคลียรอยางออน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียรฟชชัน พลังงานนิวเคลียรฟวชัน เทคโนโลยีดานพลังงาน คลื่นกล
สวนประกอบของ คลื่นกล อัตราเร็วของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียง สมบัติของเสียง ระดับเสียง ความเขมเสียง หูกับการ
ไดยิน บีต ดอปเพลอร ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพอง การนำความรูเรื่องเสียงไปใชประโยชน แสง ตากับการมองเห็น
การผสมแสงสี การผสมสารสี และการใชประโยชน การบอดสี คลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ประโยชนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา อุปกรณควบคุม ระยะไกล การใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสื่อสารขอมูล สัญญาณแอ
นะล็อก และสัญญาณดิจิทัล
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ
อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดาน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 161 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบของเทคโนโลยี
การพัฒนาอยางยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อการพัฒนาอยางยั่งยืน ระบบทางเทคโนโลยี กระบวนการ
เทคโนโลยี องคประกอบสัมพันธกับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิงวิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะ
เต็ม การทำโครงงาน การประยุกตใชความรู และทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสรางหรือพัฒ นา
ชิ้นงาน เพื่อแกปญหาในการทำงาน การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยี
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน เนนใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญสถานการณการแกปญหาวางแผนการเรียนรูและนำเสนอผานการทำกิจกรรมโครงงาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะหปญหา นำไปสูการสรางตนแบบ ตลอดจนนำ
กระบวนการเทคโนโลยี สรางเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต รวมทั้งคำนึงถึงทรัพยสินทาง
ปญญา นำความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดำรงชีวิต จน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และ
ความสามารถในการตัดสินใจ อีกทั้งยังเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค รัก
ชาติ ศาสตร กษัตริย มุงมั่นในการทำงาน และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม. 5/1
รวม 1 ตัวชี้วัด

[ หนา 162 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32102 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบที่อยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี ความเหมือนและ
ความแตกตางของแบบจำลองอะตอมของโบรกับแบบจำลองอะตอมแบบกลุมหมอก จำนวนโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนของอะตอม สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการเปนไอโซโทป ตารางธาตุ สมบัติการนำไฟฟา การให
และรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ ประโยชนและอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแท
รนซิชัน พันธะโคเวเลนตเปนพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม จำนวนคูอิเล็กตรอนระหวางอะตอมคูรวมพันธะและ
สภาพขั้วของสาร พันธะไฮโดรเจน ความสัมพันธระหวางจุดเดือดของสารโคเวเลนตกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตาม
สภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน การเขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก สารประกอบอินทรีย
ประเภทไฮโดรคารบอนวาอิ่มตัวหรือไมอิ่มตัว สมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดตางๆ ของสาร สูตรเคมีของสารตั้ง
ตน ผลิตภัณฑ และแปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขนพื้นที่ผิว อุณหภูมิ
และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชประโยชนในชีวิต
ประจำวันหรือในอุตสาหกรรม ปฏิกิริยารีดอกซ สมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิต และปริมาณของสาร
กัมมันตรังสี ประโยชนของสารกัมมันตรังสีและการปองกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี สารประกอบอินทรีย
ประเภทไฮโดรคารบอนวาอิ่มตัวหรือไมอิ่มตัวจากสูตรโครงสราง สมบัติทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอร
ของพอลิเมอรชนิดนั้น สมบัติความเปนกรด-เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย ความสัมพันธระหวางโครง
สรางกับ สมบัติเทอรมอพลาสติกและเทอรมอเซตของพอลิเมอร และการนำพอลิเมอรไปใชประโยชน ตลอดจน
ผลกระทบของการใชผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม พรอมแนว ทางปองกันหรือแกไข
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสำรวจตรวจสอบ การ
อภิปราย การอธิบายและลงขอสรุป ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ใชกระบวนการทำงานเปนกลุม
ฝกกระบวนการคิดเพื่อแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเปนสื่อในการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำความรูและหลักการไปใชประโยชนอยางสรางสรรค เชื่อมโยงอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา มีเจตคติที่ ดีตอวิทยาศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร ตลอดจนมีจริยธรรม
คุณธรรมและการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
ตัวชี้วัด
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, ม5/13,
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 163 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32182 วิทยาการคำนวณ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิธีการนำความรู ดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชแกปญหา
วิธีการเพิ่มมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค การเก็บขอมูลและการจัดเตรียมขอมูลใหพรอม
กับการประมวลผล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การประมวลผลขอมูล และการทำขอมูลใหเปนภาพ
ปฏิบัติและมีทักษะในการนำความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่ อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช
แกปญหา และสามารถเพิ่มมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตจริง สามารถเก็บขอมูล และนำขอมูลมาวิเคราะห
ทางสถิติเพื่อประมวลผล และทำขอมูลใหเปนภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใชในการนำเสนออยางมีจิตสำนึก
ความรับผิดชอบ และไมทำลายสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเขาใจและเห็นคุณคาของการนำวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน
การแกปญหา และเพิ่มมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม. 5/1
รวม 1 ตัวชี้วัด

[ หนา 164 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33104 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลักเกิดบิกแบง หลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง โครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก กระบวนการเกิดดาวฤกษ ปจจัยที่
สงผลตอความสองสวางวามสัมพันธระหวางความสองสวางโชติมาตร ความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิวและ สเปกตรัม
ของดาวฤกษ วิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งแตตนของดาวฤกษ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขตบริวารของ
ดวงอาทิตย ลักษณะของดาวเคราะหที่เอื้อตอการดำรงชีวิต โครงสรางของดวงอาทิตย การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ การ
สำรวจอวกาศโดยใชกลองโทรทัศนในชวงความยาวลื่นตางๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การนำความรูทาง
เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใช การแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางของโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการ
เคลื่อนที่ของแผนธรณี รูป แบบแนวรอยตอของแผนธรณี สาเหตุกระบวนการเกิดพื้นที่เสี่ยงภัยภูเขาไฟระเบิด
แผนดินไหว และสึนามิ แนวทางการเฝาระวังและการปฎิบัติตนใหปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ปจจัยสำคัญที่มีผลตอการ
ไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย การหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของน้ำผิวหนาในมหาสมุทร ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศจากแผนที่ อากาศ และนำขอมูลสารสนเทศ
ตางๆมาวางแผนในการดำเนินชีวิต
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ
อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดาน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 165 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31201 ฟสิกส 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาคนควาความรู ทางฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาฟสิกส ปริมาณทางฟสิกสและหนวยการ
ทดลองในวิชาฟสิกส ความไมแนนอนในการวัด เลขนัยสำคัญ การบันทึกขอมูล การวิเคราะหผลการทดลอง ตำแหนง
และการกระจัด ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ความเรง การเคลื่อนที่กรณี
ความเรงเปนคาคงตัว วัตถุอยางเสรี มีความเรงเปนคาคงตัว การเคลื่อนที่ในแนวตรง เวกเตอรตำแหนง และเวกเตอร
ความเร็วในสองมิติ ความเร งในสองมิติ ความเร็วสัมพัทธ แรงกฎการเคลื่อนที่หนึ่งของ
นิวตัน กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตัน น้ำหนัก กฎแรงดึงดูดระหวางมวล ของ
นิ ว ตั น จุ ด ศู น ย กลางมวล และจุ ด ศู น ย กลางของความโน มถ วง แรงเสี ย ดทาน การนำกฎการเคลื ่ อ นที่
ของนิวตันไปใช
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การวิเคราะห อภิปราย การสำรวจตรวจสอบ การ
ทดลอง
เพื ่ อ ใหเกิ ด ความรู ความคิ ด ความเขาใจ สามารถสื ่ อ สารสื่ งที ่เ รีย นรู มี ค วามสามารถตั ดสิน ใจอยางมี
ประสิทธิภาพ นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคน และอธิบายการคนหาความรูปทางฟสิกส ประวัติความเปนมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอการแสวงหาความรูปใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี
2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสิกสไดกถูกตองเหมาะสม โดยนําความคลาดเคลื่อนในการวัดมา
พิจารณาในการนําเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะหและแปลความหมายจากกราฟ
เสนตรง
3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางตําแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรงของการเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคาความเรงโนมถวงของโลก และคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่ทํามุมตอกัน
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใชกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงที่ทําใหวัตถุมีนํ้าหนัก รวมทั้งคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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7. วิเคราะห อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและ
วัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆและนําความรูเรื่องแรง
เสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 167 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31202 ฟสิกส 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการของกลศาสตรในเรื่องสมดุลกลและเงื่อนไขที่ทำใหวัตถุหรือระบบอยูในสมดุลกลศูนยกลางของ
มวลของวัตถุและผลของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของวัตถุ งาน พลังงาน ความสัมพันธระหวางงาน และพลังงานจลน
ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง และความสัมพันธระหวางขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะที่สปริง
ยืดออก แรงอนุรักษกฎการอนุรักษพลังงาน กำลัง เครื่องกลอยางงายประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของ
เครื่องกลอยางงายบางชนิด โมเมนตัมการชนกับการชนกันของวัตถุในหนึ่งมิติ การดล แรงดล และกฎอนุรักษโมเมนตัม
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล และการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การวิเคราะห อภิปราย การสำรวจตรวจสอบ การ
ทดลอง
เพื่อใหเกิ ด ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่ อสารสื่ ง ที ่เ รี ยนรู มีความสามารถตั ดสิ นใจอยางมี
ประสิทธิภาพ นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบ ายสมดุล กลของวัตถุ โมเมนตและผลรวมของโมเมนตที่มีต อการหมุน แรงคู ควบและผลของแรง
คูควบที่มีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู ในสมดุลกล และคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง
2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทําตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของวัตถุและผล
ของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของวัตถุ
3. วิเคราะห และคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับตําแหนง
รวมทั้งอธิบาย และคํานวณกําลังเฉลี่ย
4. อธิบาย และคํานวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธระหวางงานกับพลังงาน
จลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะที่
สปริ ง ยื ด ออกและความสั ม พั น ธ ระหวางงานกั บ พลั ง งานศั ก ย ยื ด หยุ น รวมทั ้ ง อธิ บ ายความสั ม พั น ธ
ระหวางงานของแรงลัพธและพลังงานจลน และคํานวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ
5. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานกล
6. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด โดยใชความรูเรื่อง
งานและสมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล
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7. อธิ บ าย และคํ า นวณโมเมนตั ม ของวั ต ถุ และการดลจากสมการและพื ้ น ที ่ ใ ตกราฟความสั ม พั น ธ
ระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม
8. ทดลอง อธิ บ าย และคํ า นวณปริ ม าณตาง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การชนของวั ต ถุ ใ นหนึ ่ ง มิ ต ิ ท ั ้ ง แบบยื ด หยุ น
ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม
9. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล
10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเสน อัตราเร็ว
เชิ ง มุ ม และมวลของวั ต ถุ ใ นการเคลื ่ อ นที ่ แ บบวงกลมในระนาบระดั บ รวมทั ้ ง คํ า นวณปริ ม าณต าง ๆ
ที่เกี่ยวของ และประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม
รวม 10 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31207 ฟสิกสสำหรับปญญาประดิษฐ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาคนควาความรู ทางฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาฟสิกส ปริมาณทางฟสิกสและหนวยการ
ทดลองในวิชาฟสิกส ความไมแนนอนในการวัด เลขนัยสำคัญ การบันทึกขอมูล การวิเคราะหผลการทดลอง ตำแหนง
และการกระจัด ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ความเรง การเคลื่อนที่กรณี
ความเรงเปนคาคงตัว วัตถุอยางเสรีมีความเรงเปนคาคงตัว การเคลื่อนที่ในแนวตรง เวกเตอรตำแหนง และเวกเตอร
ความเร็วในสองมิติ ความเร งในสองมิติ ความเร็วสัมพัทธ แรงกฎ การเคลื่อนที่หนึ่งของ
นิวตัน กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตัน น้ำหนัก กฎแรงดึงดูดระหวางมวลของ
นิ ว ตั น จุ ด ศู น ย กลางมวล และจุ ด ศู น ย กลางของความโน มถ วง แรงเสี ย ดทาน การนำกฎการเคลื ่ อ นที่
ของนิวตันไปใช
โดยใชความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรฟสิกสเปนพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การวิเคราะห อภิปราย การสำรวจตรวจสอบ การ
ทดลองและปฏิบัติ
เพื ่ อ ใหเกิ ดความรู ความคิ ด ความเขาใจ สามารถสื ่อ สารสิ ่ง ที่ เรีย นรู มี ความสามารถตัด สิ นใจอยางมี
ประสิทธิภาพ นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคน และอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอการแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี
2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสิกสไดถูกตองเหมาะสม โดยนําความคลาดเคลื่อนในการวัดมา
พิจารณาในการนําเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะหและแปลความหมายจากกราฟเสนตรง
3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางตําแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรงของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในแนวตรงที่มีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคาความเรงโนมถวงของโลก และคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่ทํามุมตอกัน
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใชกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงที่ทําใหวัตถุมีนํ้าหนัก รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
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7. วิเคราะห อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและ
วัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่งๆ และนําความรูเรื่องแรง
เสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 171 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31208 ฟสิกสสำหรับปญญาประดิษฐ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชั่วโมงจำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการของกลศาสตรในเรื่องสมดุลกลและเงื่อนไขที่ทำใหวัตถุหรือระบบอยูในสมดุลกลศูนยกลางของ
มวลของวัตถุและผลของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของวัตถุ งาน พลังงาน ความสัมพันธระหวางงาน และพลังงานจลน
ความสัมพันธ ระหว างงานกับพลังงานศักย โน มถ วง และความสัมพันธ ระหว างขนาด
ของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออก แรงอนุรักษกฎการอนุรักษพลังงาน กำลัง เครื่องกลอยางงายประสิทธิภาพ
และการได เปรี ย บเชิ ง กลของเครื ่ อ งกลอย างง ายบางชนิ ด โมเมนตั ม การชนกั บ การชนกั น ของวั ต ถุ
ในหนึ่งมิติ การดล แรงดล และกฎอนุรักษโมเมนตัมการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล และการเคลื่อนที่แบบวงกลมใน
ระนาบระดับ
โดยใชความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรฟสิกสเปนพื้น ฐานในการออกแบบและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การวิเคราะห อภิปราย การสำรวจตรวจสอบ การ
ทดลองและปฏิบัติ
เพื่อใหเกิ ด ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่ อสารสิ่ ง ที ่เ รี ยนรู มีความสามารถตั ดสิ นใจอยางมี
ประสิทธิภาพ นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบ ายสมดุล กลของวัตถุ โมเมนตและผลรวมของโมเมนตที่มีต อการหมุน แรงคู ควบและผลของแรง
คูควบที่มีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู ในสมดุลกล และคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง
2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทําตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของวัตถุและผล
ของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของวัตถุ
3. วิเคราะห และคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับตําแหนง
รวมทั้งอธิบาย และคํานวณกําลังเฉลี่ย
4. อธิบาย และคํานวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธระหวางงานกับพลังงาน
จลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะที่
สปริงยืดออกและความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยยืดหยุน รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางงานของแรง
ลัพธและพลังงานจลน และคํานวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ
5. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชฎการอนุรักษพลังงานกล
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6. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด โดยใชความรูเรื่อง
งานและสมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล
7. อธิ บ าย และคํ า นวณโมเมนตั ม ของวั ต ถุ และการดลจากสมการและพื ้ น ที ่ ใ ต กราฟความสั ม พั น ธ
ระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม
8. ทดลอง อธิ บ าย และคํ า นวณปริ ม าณตาง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การชนของวั ต ถุ ใ นหนึ ่ ง มิ ต ิ ท ั ้ ง แบบยื ด หยุ น
ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม
9. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล
10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเสน อัตราเร็ว
เชิ ง มุ ม และมวลของวั ต ถุ ใ นการเคลื ่ อ นที ่ แ บบวงกลมในระนาบระดั บ รวมทั ้ ง คํ า นวณปริ ม าณต าง ๆ
ที่เกี่ยวของ และประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม
รวม 10 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31212 เคมี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA ขอควรปฏิบัติในการ
ทำปฏิบัติการเคมี ทั้งกอนทำปฏิบัติการ และหลังทำปฏิบัติการ การกำจัดสารเคมี และการปฐมพยาบาลเมื่อไดรับ
อุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการวัดจากความเที่ยงและความแมน
อุปกรณวัดปริมาตรและวัดมวล เลขนัยสำคัญ หนวยวัดในระบบเอสไอ แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย รวมทั้งวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร
ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบร และกลุมหมอก เขียนและแปล สัญลักษณ
นิวเคลียรของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับ
พลังงานของอิเล็กตรอน ออรบิทัล เวเลนซอิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสรางตารางธาตุและตารางธาตุในปจจุบัน
แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูและตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลังงานไอ
ออไนเซชัน สัมภคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี ศึกษาสมบัติของธาตุ แทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี การเกิด
กัมมันตรังสี การสลายตัวและอันตรายจากไอโซโทปกัมมันตรังสี คํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ศึกษา
ปฏิกิริยานิวเคลียรและเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตรังสี การนำธาตุไปใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณแบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและชื่อของ
สารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและ
สมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต โครงสรางลิวอิส สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต ความยาวพันธะ
และพลังงานพันธะ เรโซแนนซ การคำนวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิริยา รูปรางและสภาพขั้วของโมเลกุล
โคเวเลนต แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต สารโคเวเลนตโครงรางตาขาย การเกิดพันธะ
โลหะ และสมบัติของโลหะ และการนำสารประกอบชนิดตาง ๆ ไปใชประโยชน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ
อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดาน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. บอก และอธิบ ายขอปฏิบ ัติเบื้องตน และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี
เพื่อใหมีความปลอดภัยทั้งตอตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
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2. เลือก และใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง
4. ระบุ ห นวยวั ด ปริ ม าณตาง ๆ ของสาร และเปลี ่ ย นหนวยวั ด ใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวย การใช
แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย
5. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เปนประจักษพยานในการเสนอแบบจำลองอะตอม
ของนักวิทยาศาสตรและอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
6. เขี ย นสั ญ ลั ก ษณ นิ ว เคลี ย ร ของธาตุ และระบุ จ ำนวนโปรตอน นิ ว ตรอน และอิ เล็ ก ตรอนของ
อะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียร รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเมื่อทราบเลขอะตอมของ
ธาตุ
8. ระบุหมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ
9. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ
11. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
12. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนำธาตุมาใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส
14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
15. คำนวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเดี่ยวพันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส
19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต
20. วิเคราะห และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมทั้งคำนวณพลังงานที่
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ
21. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต โดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซและระบุสภาพ
ขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุดเดือด และการ
ละลายน้ำของสารโคเวเลนต
23. สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ สืบคนขอมูล และ
นำเสนอตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ ไดอยางเหมาะสม
รวม 25 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31222 เคมี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาความหมายและคำนวณมวลอะตอม มวลสัมพันธ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ โมล มวลตอโมล มวล
โมเลกุลและมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธระหวางจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแกสที่ STP ศึกษากฎ
สัดสวนคงที่ คำนวณอัตราสวนโดยมวล อัตราสวนโดยโมล รอยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและสูตรเอมพิริคัล
ศึกษาหนวยความเขมขนและการคำนวณความเขมขนของสารละลายในหนวยรอยละ สวนในลานสวน สวนใน
พันลานสวน โมแลลิตี และเศษสวนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์และจากการเจือจางสารละลาย
เขมขน เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย
ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี อัตราสวนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมายสัญลักษณใน
สมการเคมี คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษากฎการรวมปริมาตรแกสของเกย -ลูสแซก
และสมมติฐานของอาโวกาโดร คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใชความสัมพันธระหวางโมล มวล ความ
เขมขน และปริมาตรแกส คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารกำหนดปริมาณ และ
ผลไดรอยละ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ
อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการท าง
วิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดาน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร
2. อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธของโมล จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตรของ
แกสที่ STP
3. คำนวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่
4. คำนวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร
5. คำนวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ
6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่
กำหนด
7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณจุด เดือดและจุดเยือก
แข็งของสารละลาย
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8. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
9. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับมวลสาร
10. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับความเขมขนของสารละลาย
11. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับปริมาตรแกส
12. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน
13. ระบุสารกำหนดปริมาณ และคำนวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี
14. คำนวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี
รวม 14 ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31241 ชีววิทยา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี่ยวของกับชีววิทยา และการใช
ความรูทางชีววิทยาที่เปนประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ชีววิทยากับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความตระหนักใน
เรื ่ อ งของชี ว จริ ย ธรรม การศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาโดยวิ ธ ี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร รวมทั ้ ง การศึ ก ษาวิ ธ ี ก ารทำงานของ
นักวิทยาศาสตร และนำความรูเกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชี วิตประจำวัน การทำกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแกปญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่
ของสารตางๆที่เปนองคประกอบในเซลลของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสวนประกอบขอ ง
กลองจุลทรรศนใชแสง หลักการทำงาน วิธีการใชรวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของสวนที่
หอหุ มเซลล ไซโทพลาซึม และนิว เคลีย ส การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล การหายใจระดับเซลลซึ่ ง เปน
กระบวนการที่เซลลสรางพลังงานจากการสลายสารอาหารสำหรับนำไปใชในกิจกรรมตางๆของเซลล และการแบงเซลล
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูลการสังเกต การวิเคราะหการ
ทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก
ผลการเรียนรู
1. อธิบายและสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำใหสิ่งมีชวี ิต
ดำรงชีวิตอยูได
2. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุป ญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
3. สืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติ ของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีตอสิ่งมีชีวิต และยกตัวอยางธาตุ
ชนิดตางๆ ที่มีความสำคัญตอรางกายสิ่งมีชีวิต
4. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคารโบไฮเดรต ระบุกลุ มของคารโบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของ
คารโบไฮเดรตที่มีตอสิ่งมีชีวิต
5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนที่มีตอสิ่งมีชีวิต
6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิด และความสำคัญของลิพิดที่มีตอสิ่งมีชีวิต
7. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีตอ
สิ่งมีชีวิต
8. สืบคนขอมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต

[ หนา 178 ]
9. อธิบายการทำงานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปจจัยที่มีผลตอการทำงานของ
เอนไซม
10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสงวัดขนาดโดยประมาณ
และวาดภาพที่ปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใช และการดูแลรักษากลองจุลทรรศนใชแสงที่ถูกตอง
11. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนที่หอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว
12. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและหนาที่ของออรแกเนลล
13. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของนิวเคลียส
14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอรต
15. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวยกระบวนการเอกโซ
ไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการ เอนโดไซโทซิส
16. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน พรอมทั้ง
อธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่มี
ออกซิเจนไมเพียงพอ
รวม 17 ผลการเรียนรู

[ หนา 179 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31242 ชีววิทยา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสรางของ DNA การจำลอง DNA การควบคุมลั กษณะ
พันธุกรรมของ DNA มิวเทชัน และการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรมของ
เมนเดล การถายทอดยีนบนโครโมโซม ลักษณะทางพันธุกรรมที่เปนสวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดล การถายทอดยีน
บนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษาเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาด
ของ DNA และการหาลำดับนิวคลีโอไทด การประยุกตใชเทคโนโลยีทาง DNA กับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริย
ธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ หลักฐานและขอมูลที่ใชในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรประชากร ปจจัยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล และกำเนิดสปซีส
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูลการสังเกต การวิเคราะหการ
ทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากลผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล อธิบาย สมบัติและหนาที่ของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของ DNA
และสรุปการจำลองดีเอ็นเอ
2. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาที่ของ DNA และ RNA แตละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะหโปรตีน
3. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอยางโรคและกลุมอาการที่เปนผลของการเกิดมิวเทชัน
4. สืบคนขอมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล
5. สรุปความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู
เรื่องพันธุศาสตรเมนเดล
6. อธิบายและสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ไปอธิบายการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใชในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟโนไทปและจีโนไทปแบบตาง ๆ ของรุน F1
และ F2
7. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เปนสวนขยายของ
พันธุศาสตรเมนเดล

[ หนา 180 ]
8. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมตอเนื่องและลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการแปรผันตอเนื่อง
9. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุ กรรมที่ถูกควบคุมดวยยีนบนออโต
โซมและยีนบนโครโมโซมเพศ
10. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท
11. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตใชทั้งในดานสิ่งแวดลอม
นิติวิทยาศาสตร การแพทย การเกษตรและอุตสาหกรรม และขอควรคำนึงถึงดานชีวจริยธรรม
12. สืบคนขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและขอมูลที่ใชอธิบายการเกิด วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามารก และทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส ดารวิน
14. ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของแอลลีลในประชากร พรอมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทปของประชากรโดยใชหลักของฮารดี ไวนเบิรก
15. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต
รวม 15 ผลการเรียนรู

[ หนา 181 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา I30201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษา วิ เ คราะห ฝกทั ก ษะตั ้ ง ประเด็ น ปญหา/ ตั ้ ง คำถามเกี ่ ย วกั บ สถานการณปจจุ บ ั น และสั ง คมโลก
ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลที่สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู โดยใชความรูจากศาสตรสาขาตางๆ และมีทฤษฎี
รองรับ ออกแบบ วางแผล และรวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไวจากแหลงเรียนรูทั้งปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงเรียนรูอยางมีวิจารณญาณ
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห สรุปผลองคความรูรวมกัน มี
กระบวนการกลุ มในการวิพากษแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชความรู จากวิชาสาขาตางๆ เสนอแน วคิด วิธีการ
แกปญหาอยางเปนระบบ โดยกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะในการ
คนควาแสวงหาความรู สังเคราะห สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู ความเปนมาของศาสตร เขาใจ
หลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ตั้งประเด็นปญหา จากสถานการณปจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลที่สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรูจากสาขาวิชาตางๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูล
6. วิเคราะหขอคนพบดวยสติที่เหมาะสม
7. สังเคราะห สรุปองคความรูดวยกระบวนการกลุม
8. เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบดวยองคความรูจากการคนพบ
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 182 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เรียบเรียงและถายทอดความคิดอยางสรางสรรคเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและสังคมโลก โดยเขียน
โครงราง บทนำ เนื้อหาสรุปในรูปของรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการเปนภาษาไทยความยาวจำนวน 4,000 คำ
หรือเปนภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ มีการอางอิงแหลงความรูที่เชื่อถื อไดทั้งในประเทศและตางประเทศ เรียบ
เรียงและถายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอยางชัดเจนเปนระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุม โดยใชสื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายและมีการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งที่เรียนรูใหเปนประโยชนแกสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีเขียนโครงราง
2. เขียนรายงานการศึกษาเชิงวิชาการเปนภาษาไทยความยาว 4,000 คำหรือภาษาอังกฤษความยาว 2,500 คำ
3. นำเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุม โดยใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย
4. เผยแพรผลงานสูสาธารณะ โดยใชการสนทนาวิพากษผานสื่ออิเล็กทรอนิคส เชน e-comference, social
media online
5. เห็นประโยชนและคุณคาการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งที่ไดเรียนรูใหเปนประโยชน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 183 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31291 คอมพิวเตอรเบื้องตนสำหรับปญญาประดิษฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาประเภท สัญลักษณและการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การตอวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน การใช
เครื่องมือวัดทางไฟฟา การเขียนภาษาคอมพิวเตอรพื้นฐาน ความหมายของคอนโทรลเลอรหรือบอรดสมองกลฝงตัว
การใชภาษาคอมพิวเตอรควบคุมการทำงานบอรดสมองกลฝงตัว ความหมายและประเภทของปญญาประดิษฐ ตัวอยาง
การนำปญญาประดิษฐใชงานดานตาง ๆ การใชคำสั่งพื้นฐานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ ปญญาประดิษฐ การ
ควบคุมและตั้งคาตัวแปรในการใชคำสั่งพื้นฐานเพื่อแกไขปญหาผานกิจกรรมการใชปญหาเปนฐาน
โดยใชความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กระบวนการฝกปฏิบัติดวยทักษะการ
สังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนกประเภท การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส มีทักษะการใชและตอวงจร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาจากสถานการณที่กำหนด
เพื่อเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีสมรรถนะที่ดีใน
การทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได นำความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู
1. สามารถอธิบายประเภท ระบุสัญลักษณ และอธิบายหลักการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. สามารถอธิบายหลักการตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา และสามารถอานคา และ
ระบุหนวยตัวแปรทางไฟฟาไดถูกตอง
3. สามารถอธิบายหลักการเขียนภาษาคอมพิวเตอรพื้นฐาน
4. สามารถอธิบายความหมาย การรับสงขอมูล และใชภาษาคอมพิวเตอรควบคุมการทำงานของคอนโทรลเลอร
หรือบอรดสมองกลฝงตัว
5. สามารถบอกความหมาย ประเภท และการนำไปใชดานตางๆ ของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
6. สามารถระบุหนาที่และใชงานกลองคำสั่งพื้นฐานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับปญญาประดิษฐ
7. สามารถควบคุมและปรับตั้งคาตัวแปรการใชงานกลองคำสั่งพื้นฐาน
8. มีทักษะในการสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนกประเภท และระบุความสัมพันธของคาตัวแปรตาง ๆ
พรอมวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 184 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31292 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับปญญาประดิษฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษารูปแบบการเรียนรูของปญญาประดิษฐ เขาใจถึงกระบวนการทำงานของการสั่งการ สามารถระบุลำดับ
การทำงานเปนขั้นเปนตอนชัดเจน และการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตอง การนำตัวอยาง Dataset มาใช
ในการจำแนกและประมวลผลตัวแปรที่ตองการ การใชภาษาคอมพิวเตอรควบคุมการสั่งการ รวมถึงการใชคำสั่งอื่น ๆ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับปญญาประดิษฐ ในการออกแบบและพัฒนารวมกับหลัก การ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการแกไขปญหา
โดยใชความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กระบวนการฝกปฏิบัติดวยทักษะการ
สังเกต การจำแนกประเภท การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนดและควบคุมตัวแปร มีทักษะการทดลอง การ
ตีความหมายขอมูลและการลงขอมูล สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาจากสถานการณที่
กำหนด
เพื่อเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช
โปรแกรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีสมรรถนะที่ดีในการทำงาน
สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได นำความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู
1. เขาใจถึงรูปแบบการเรียนรูของปญญาประดิษฐ กระบวนการทำงานของการสั่งการของปญญาประดิษฐ
2. สามารถนำ Dataset มาใชในการตรวจจั บ และการจำแนกขอมู ล ดวยโปรแกรมคอมพิ ว เตอรสำหรับ
ปญญาประดิษฐ
3. สามารถใชภาษาคอมพิวเตอรในการควบคุมจัดการหรือประมวลผลขอมูล และการตั้งคาตัวแปรตาง ๆ
4. สามารถประยุกตใชคำสั่ งในการออกแบบและพัฒ นาบูร ณาการกับ หลัก การ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในสถานการณตางๆ
5. มีการสังเกต การจำแนกประเภท การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนดและควบคุมตัวแปรมีทักษะ
การทดลอง การตีความหมายขอมูลและการลงขอมูล พรอมวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 185 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31285 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาความหมายและหลัก การคอมพิ ว เตอรกราฟฟก 3 มิ ต ิ เ บื ้ อ งตน การติ ด ตั ้ ง โปรแกรม 3ds Max 9
สวนประกอบตาง ๆ บนหนาจอ 3ds Max 9 การใชงาน 3ds Max 9 การสรางวัตถุรูปทรง 3 มิติพื้นฐาน การสรางเสน
2 มิติ พื้นผิวของวัตถุ (Materials) การสรางภาพเคลื่อนไหว(Animation) การประมวลผลภาพ (Render Animation)
โดยใชกระบวนการสรางงานโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ ใชความรูกระบวนการความคิด จินตนาการ
ทักษะเหตุผลและกระบวนการตาง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณดานคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่มี
อยูมาเชื่อมโยงสัมพันธกันจนเกิดความรูใหมที่มีความสอดคลองกัน
เพื่อใหเกิดทักษะดานวิชาชีพ ทักษะการจัดการทำงานอยางเปนระบบ รูจักหลักการแกปญหาหรือสรางงาน
เห็นคุณคาของงานเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม จริยธรรม
ที ่ ไ ด มี ค ุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงคในดาน มี ว ิ น ั ย ใฝเรี ย นรู มุ งมั ่ น ในการทำงาน สามารถนำไปประยุ ก ตใชใน
ชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. อธิบายกราฟฟก (Graphic)และคอมพิวเตอรกราฟฟก(Computer Graphic)ได
2. บอกประโยชน 3D
3. อธิบายการลงทะเบียนการใชงานโปรแกรม 3ds Max 9
4. ผูเรียนปฏิบัติการเปดแฟมใหม การอานแฟมงานเดิม การบันทึกแฟมงาน การออกจากโปรแกรม
5. อธิ บ าย Main Toolbar , Time Slider , Status Bar , Controls , Object Categories , Command
Panals
6. ปฏิ บ ั ต ิ ก าร Menu Bar , Animation Keying Controls , Animation Playback Controls , Viewport
Keying Controls
7. อธิบายวิธีการแสดงผลบนหนาจอ (Viewport)
8. ปฏิบัติการปรับมุมมองของจอภาพ การสรางวัตถุ การกำหนดสีใหกับวัตถุ การปรับแตงวัตถุขั้นพื้นฐาน
การยอขยายวัตถุ การหมุนวัตถุ การคัดลอกวัตถุ การพลิกกลับวัตถุ
9. อธิบายวิธีการสรางรูปทรง 3 มิติ
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 186 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31293 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ลักษณะทั่วไปและลักษณะ
จำเพาะของภาษาคอมพิวเตอร องคประกอบและโครงสรางของโปรแกรม การเขียนผังงาน ลักษณะของตัวแปร ชนิด
ของขอมูล ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกะ นิพจน วิธีการและคำสั่ง
ตาง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี การสรางและเรียกใชฟงกชันตรวจสอบเงื่อนไข ฟงกชันวนรอบ และการประยุกต
การเขียนโปรแกรมใชงานเบื้องตน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะ หาความรู การวิเคราะหปญหา การออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสาร
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม
คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายประวัติความเปนมาและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได
2. อธิบายและสามารถเขียนผังงานได
3. อธิบายการประกาศตัวแปรและชนิดของขอมูลได
4. อธิบายและเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคำสั่งการรับขอมูลจากแปนพิมพและการแสดงผลทางจอภาพได
5. อธิบายและเขียนโปรแกรมการใชเครื่องหมายและตัวดำเนินการได
6. อธิบายและเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับฟงกชันเปรียบเทียบเงื่อนไขได
7. อธิบายและเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับฟงกชันวนรอบทำงานได
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 187 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31295 โครงงานคอมพิวเตอร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การประยุกตใชคอมพิวเตอร เพื่อสรางงานในรูปแบบ
ตาง ๆ หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร ลักษณะของการทำโครงงาน จากปญหาหรือเรื่องที่สนใจจะศึกษา วิเคราะห
รูปแบบกระบวนการ ดำเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกตคอมพิวเตอรกับโครงงาน
ปฏิบัติการสรางโครงงานโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ โดยใชความรู ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล
และกระบวนการตาง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณดานคอมพิวเตอร ซอฟตแวร ในการแกปญหา
ตาง ๆ ที่มีอยูมาเชื่อมโยงสัมพันธกันจนเกิดความรูใหมที่มีความหมายสอดคลองและเชื่อมโยงกันได โดยมีการบูรณาการ
ความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเขามารวมดวย
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการสรางสรรคผลงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดีทำให
สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคไดและสามารถนำเอาคอมพิวเตอรมาประยุกต ใชในการสราง
โครงงานไดอยางมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย คุณคา และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอรได
2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอรได
3. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบรายงานของโครงงานคอมพิวเตอรได
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 188 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว30281 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาพื้นฐานงานออกแบบ ความหมายของการออกแบบกราฟก วิธีการและกระบวนคิดสรางสรรค ในการ
ออกแบบ การออกแบบกราฟกที่เปนการสื่อสารผานภาพเคลื่อนไหว โดยเนนหลักการพื้นฐานทฤษฎี การออกแบบ
ทฤษฎีสุนทรียภาพทางศิลปะ ทฤษฎีสี หลักการจัดวางองคประกอบในงานออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การฝกใช
ความคิดและจินตนาการในการแกไขปญหาทางการสื่อสาร การออกแบบสารสนเทศและทำใหเห็นภาพเชิงสรางสรรคใน
รูปแบบมัลติมีเดีย
ปฏิบ ัติการออกแบบในรูป แบบการสรางงานมัล ติ มีเดีย ดวยโปรแกรมคอมพิว เตอรสำเร็จรูป Microsoft
PowerPoint เพื่อสรางรูปแบบการนำเสนอใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมและเครื่อ งมือพื้นฐานตาง ๆ ในการ
สรางสรรคผลงาน Motion Infographic ไมวาจะเปนการเตรียมอารทเวิรค การตั้งคาพื้นที่การทำงาน การขยับชิ้นงาน
(Animate) การใชเทคนิคและลูกเลนตาง ๆ เพื่อสรางความนาสนใจ การทำงานกับไฟลเสียงและการสงออกผลงานใน
รูปแบบไฟลชนิดตาง ๆ โดยมีการบูรณาการความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเขามารวมดวย
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการสรางสรรคผลงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดีทำให
สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและสรางผลงานอยางมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Motion Infographic
2. นักเรียนเขาใจหลักการสราง Motion Infographic
3. นักเรียนสามารถสรางชิ้นงาน Motion Infographic ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 189 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31294 มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาพื ้ น ฐานงานมั ล ติ ม ี เ ดี ย ศึ ก ษาถึ ง ความหมายการประยุ ก ตใชงาน Hypertext and Hypermedia
Character and Font, Images, Sound Animation/Video ศึกษาขั ้น ตอนการออกแบบมัล ติ มี เดีย (Multimedia
Design Step) การนำเขาวีดีโอจากแหลงตาง ๆ (ทฤษฎี) การนำเขาวีดีโอจากแหลงตาง ๆ ทำการศึกษาเกี่ยวกับการตัด
ตองานวีดีโอโดยใชโปรแกรม Ulead VideoStudio ในการสรางชิ้นงานมัลติมีเดีย
โดยใชกระบวนการทางดานคอมพิวเตอรในการปฏิบัติ ออกแบบชิ้นเพื่อนำเสนอใหมีความเหมาะสมสวยงา ม
เห็น คุณคาของผลงานที่ส รางขึ้น มาจากกระบวนการเรียนรู ตางๆ สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
นักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจและใฝเรียนรูมีความมุงมั่นในการคิดและออกแบบสรางชิ้นงานใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการนำไปใชงาน
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อหลายแบบ บอกประโยชนของมัลติมีเดีย รู ถึง
ประเภทเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2. ประยุกตใชงานมัลติมีเดียได บอกประโยชนการะประยุกตใชงานดานตาง ๆ รูถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกั บ
มัลติมีเดีย
3. อธิบายความหมายของไฮเปอรเท็กซ ประโยชนการใชงานของไฮเปอรเท็กซ ขอเสียของไฮเปอรเท็ก ซ
รูปแบบของไฮเปอรเท็กซ สวนประกอบของระบบไฮเปอรเท็กซ ความหมายของไฮเปอรเท็กซ ประโยชน การใช งาน
ของไฮเปอรเท็กซ ขอเสียของไฮเปอรเท็กซ รูปแบบของไฮเปอรเท็กซ สวนประกอบของระบบไฮเปอรเท็กซ ความหมาย
ของไฮเปอรมีเดีย ลิงคในระบบไฮเปอรมีเดีย ขอดี - ขอเสียของลิงค ไฮเปอรมีเดีย: มัลติมีเดีย
4. อธิบายมาตรฐานของตัวอักษร รูปแบบและลักษณะของตัวอักษร ประเภท (Category) ตระกูล (Family)
ชื่อเฉพาะ(Face) และสามารถใชงานตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรใน Multimediaและใชสัญลักษณและภาพ
5. อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะของ Animation (ภาพเคลื ่ อ นไหว) Animation ในปจจุ บ ั น หลั ก การของการทำ
Animation วิธีการสราง Animation เทคนิคการสราง Animation คุณลักษณะของ VDO หลักการทำงาน มาตรฐาน
รูปแบบการบันทึกไฟลวีดีโอที่ใชบนเว็บ การสรางงาน Video
6. วิเคราะห (Analysis)งาน Multimedia ออกแบบ (Design) งาน Multimedia พัฒนา (Development)
งาน Multimedia ใชงาน (Implementation) ในงาน Multimedia ประเมินผล (Evaluate) งาน Multimedia
7. นำเขาวีดีโอแบบอนาล็อกนำเขาวีดีโอแบบดิจิตอล นำไฟลวีดีโอจากกลองดิจิตอล/โทรศัพทมือถือ มาใช งาน
จับภาพวีดีโอพรอมจับภาพวีดีโอ

[ หนา 190 ]
8. การนำเขาวีดีโอจากแหลงตางๆ เชน การนำเขาวีดีโอแบบอนาล็อก แบบดิจิตอลจากแผนมาใชงาน
จากกลองดิจิตอล/โทรศัพทมือถือมาใชงาน
9. สามารถนำงานวิดีโอที่ถายทำมาไดนำลงเครื่องโดยการใชวิธีการตางๆ ที่โปรแกรมมีอยู ตัดตอ งานวีดีโอจาก
แบบงายๆ ไปจนถึงการประยุกตใชงานตัดตอขั้นสูง สามารถนำเสนอผลงานของตนเองใหคนอื่นรูและเขาใจ
10. ใชงานกับโหมดการทำงานตางๆ ในโปรแกรม ใชงานโหมด Movie Wizard ตัดตอวิดีโอ ใช DV-to-DVD
Wizard ตัดตอวิดีโอเสร็จในสองขั้นตอน
11. อธิบายภาพรวมของ VideoStudio Editor สวนประกอบของโปรแกรม Ulead การใชงาน VideoStudio
Editor
12. จับภาพจากกลองดิจิตอลวิดีโอ เทคนิคอื่นๆ ในการ Capture ภาพจากกลองวิดีโอ
13. วางโครงเรื่องเรียงคลิปใน Storyboard เขาใจ Timeline View ตัดตอ – ตกแตงคลิปวิดีโอใหไดอยางใจ
ตองการ ปรับแตงเสียงในคลิปวิดีโอ เทคนิคอื่นๆ ที่นาสนใจในขั้นตอนการตัดตอ
14. ตกแตงคลิปจากการใชงานวิดีโอฟลเตอร (Filter) ใชงาน Video Filter เทคนิคนาสนใจในการใชงาน
ฟลเตอร ใส สรางสีสันใหรอยตอระหวางคลิปใชงาน Transition Effect Overlay ใชงานOverlay เทคนิคนาสนใจตางๆ
ในการใชงาน Overlay เทคนิคการใชงาน Blue Screen หรือ Chroma Key ใส Title เพิ่มตัวอักษรประกอบลงในวิดีโอ
ใสตัวอักษรลงในวิดีโอ เทคนิคตางๆ ในการปรับแตงตัวอักษร
15. เพิ่มไฟลเสียงเขามาใน Library ใสเสียงประกอบในงานตัดตอ ปรับแตงเสียงตามที่ตองการอัดเสียงพากย
ของเราไวใชงานเทคนิคตางๆ ในการใสเสียงประกอบ ทดลองชมผลงานที่ตัดตอ สรางไฟลวิดีโอรูปแบบตางๆ จากงาน
ตัดตอของเรา เขียนแผนสราง VCD หรือ DVD การสราง Movie Templates เทคนิคตางๆ ในการสรางงานวิดีโอ
รวม 15 ผลการเรียนรู

[ หนา 191 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31286 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการตัดตอภาพยนตร การกำหนดเสียงใหตัวละคร การกำหนดการปะทะกันของวัตถุที่ไมทำใหวัตถุเสีย
รูปทรง การแตกกระจายของวัตถุ ศึกษาเทคนิคขั้นสูงในการทำงานดาน Animation และเทคนิคพิเศษที่นำมาชวยใน
การทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงไดศึกษาเรื่องการใสกระดูก, การทำ bind skin กับกระดูกในแบบตาง ๆ ทั้ง
rigid skin และ smooth skin แบบละเอียด รวมทั้งเรียนรูแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานในการสรางการ
เคลื่อนไหวใหกับวัตถุ
โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหาในการปฏิบัติงาน การสรางงาน
ภาพเคลื่อนไหวและใชโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนองานตาง ๆ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและใชเทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนองานตาง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอั น พึงประสงคในดาน มีว ินัย ใฝเรียนรู มุ งมั่นในการทำงาน มีความรับ ผิดชอบ ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ทำงานรวมกับผูอื่นไดนำความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู
1. สรางภาพเคลื่อนไหวโดยการใชเสน (Motion Path)
2. สรางภาพเคลื่อนไหวโดยการใชการดัดแปลงรูปทรงวัตถุแบบตาง ๆ แบบ Nonlinear
3. กำหนดการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Control) โดยการ Set Driven Key
4. ปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวทาทางของตัวละคร (Character Set up) ไดเสมือนจริง
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 192 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว31296 โครงงานคอมพิวเตอร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อภิปราย สรุป พรอมนำเสนอเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร เปนการพัฒนาผลงาน
ที่เกิดจากการศึกษา คนควา ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ผลงานในอนาคต การพัฒนาผลงานเพื่อรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การพัฒนาผลงานสู การประกวด การ
ประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูป ประกอบดวย โปรแกรมสำเร็จรูปดานการออกแบบเว็บไซต การใชคอมพิวเตอรในการ
สรางชิ้นงาน โดยมีการอางอิงแหลงขอมูลและใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชคำสุภาพและไมสราง
ความเสียหายตอผูอื่น
ปฏิบัติการสืบคนขอมูล การจัดทำโครงงานคอมพิว เตอร พัฒนาตอยอดผลงาน และใชเทคโนโลยีในการ
สรางสรรคผลงานและนำเสนอผลงานโครงงานคอมพิวเตอร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะการแกปญหา การสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูลในการทำโครงงาน
คอมพิวเตอร และสามารเลือกใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคผลงานเพื่อใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และการดำรงชีวิต
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถจัดทำและนำเสนอขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอรได
2. นักเรียนสามารถลงมือพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนที่วางแผนได
3. นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอรได
4. นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอรได
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 193 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32203 ฟสิกส 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการของคลื่นในเรื่ององคประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของเสียง
สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นเสียง การสั่นพองของเสียง บีตส ปรากฏการณดอปเพลอร
และคลื่นกระแทก หูและการไดยิน ความเขมของเสียงและมลพิษทางเสียงธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจก
เงาโคง เลนสบางและหลักการของทัศนอุปกรณบางชนิดการรับรู สีของนัยนตาคน แสงเชิงฟสิกสและการอธิบาย
ปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นแสง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบคนขอมูล การสํารวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ ความคิดมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย รวมทั้ง
คำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพอง
3. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่นสวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่นดวยหลักการของฮอย
เกนส และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซอนทับ พรอมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
4. อธิบายและคำนวณพลังงานศักยไฟฟาศักยไฟฟา และความตางศักยระหวางสองตำแหนงใด ๆ
5. สังเกตและอธิบายการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียงองคประกอบของการไดยิน คุณ ภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้ง
คำนวณปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวของ
7. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดาน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิด
บีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนำความรู เรื่อง
เสียงไปใชในชีวิตประจำวัน
8. ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหนง
และขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการ นำความรูเรื่อง
การสะทอนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน
9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความลึก
จริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

[ หนา 194 ]
10. ทดลองและเขียนรัง สีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนสบาง ตำแหนง ขนาด ชนิดของภาพ และ
ความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และอธิบาย
การนำความรูเรื่องการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน
11. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟาเปนสีตาง ๆ
ในชวงเวลาตางกัน
12. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และกำรผสมแสงสีรวมทั้งอธิบายสาเหตุของ
การบอดสี
รวม 12 ผลการเรียนรู

[ หนา 195 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32204 ฟสิกส 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาหลักการของไฟฟาและแมเหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุและตัวเก็บประจุ
กฎของโอหม สภาพตานทานและสภาพนำไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงอยางงาย การหาพลังงานไฟฟาที่
ใชในเครื่องใชไฟฟา สนามแมเหล็ก ความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็กและไฟฟา หลักการของมอเตอร กฎการ
เหนี่ยวนำไฟฟาของฟาราเดยและกฎของเลนซ หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ การแปลงไฟฟา
กระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมค ลื่น
แมเหล็กไฟฟา โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การนำความรู ไปใชในชีว ิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ทดลองและอธิบายการทำวัตถุที่เปนกลาง ทำงไฟฟาใหมีประจุไฟฟาโดยการขัดสีกันและ การเหนี่ยวนำไฟฟา
สถิต
2. อธิบายและคำนวณแรงไฟฟาตามกฎของ คูลอมบ
3. อธิบายและคำนวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่อยูในสนามไฟฟารวมทั้ง
สนามไฟฟาลัพธเนื่องจำกระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร
4. อธิบำยและคำนวณพลังงานศักยไฟฟาศักยไฟฟา และควำมตางศักยระหวางสองตำแหนงใด ๆ
5. อธิบำยสวนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความตางศักย และความจุของตัวเก็บ
ประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6. นำความรู เรื่องไฟฟาสถิต ไปอธิ บ ายหลั กการทำงานของเครื่ องใชไฟฟ บางชนิ ด และปรากฏการณใน
ชีวิตประจำวัน
7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาใน
ลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำและพื้นที่หนาตัดของ
ลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
8. ทดลองและอธิบำยกฎของโอหม อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทานกับความยาวพื้นที่หนาตัด และ
สภาพตานทานของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง อธิบายและคำนวณความ
ตานทานสมมูลเมื่อนำตัวตานทานมาตอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน
9. ทดลองอธิบายและคำนวณอีเอ็มเอฟของแหลงกำเนิดไฟฟากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย
และคำนวณพลังงานไฟฟา และกำลังไฟฟา

[ หนา 196 ]
10. ทดลองและคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน
รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในวงจรไฟฟ กระแสตรงซึ่งประกอบดวยแบตเตอรี่และตัวตานทาน
11 อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทั้งสืบคนและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมา
แกปญหา หรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานไฟฟาโดยเนนดานประสิทธิภาพและความคุมคาดานคาใชจาย
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 197 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32223 เคมี 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาสมบัติของแกส ความสัมพันธปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน จำนวนโมล ของแกสที่สภาวะตาง ๆ กฎของ
บอยล กฎของชารล กฎของเกยลูสแซก กฎรวมแกส กฎของอโวกาโดร กฎแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส การแพร
ของแกส กฎการแพรผานของเกรแฮม ความหมายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ย อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ณ ขณะหนึ่ง ทฤษฎีการชนของแกส ทฤษฎีสภาวะแทรนซิชัน ความเขมขน พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรง
ปฏิกิริยาที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล ปฏิกิริยาไปขางหนา
ปฏิกิริยายอนกลับ คาคงที่สมดุล ความเขมขน ความดัน อุณหภูมิที่มีผลตอภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ โดยใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การใชจำนวน การทดลอง การกำหนดและควบคุมตัวแปร การสังเกต การวัด การ
จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป ใชทักษะแหงศตวรรษที่ 21 การคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ ความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะ
ผูนำ มีจิตวิทยาศาสตร ความใจกวาง ความรอบคอบ การเห็นคุณคาทางวิทยาศาสตร ความอยากรูอยาก เห็น ความ
ซื่อสัตย การใชวิจารณญาณ ความเชื่อมั่นตอหลักฐาน และความมีเหตุผล
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความสัมพันธและคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎของบอยล
กฎของชารล กฎของเกย-ลูสแซก
2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎรวมแกส
3. คำนวณปริ ม าตร ความดั น อุ ณ หภู ม ิ จำนวนโมล หรื อ มวลของแกส จากความสั ม พั น ธตามกฎของ
อาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ
4. คำนวณความดันยอยหรือจำนวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน
5. อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกส โดยใชกฎ
การแพรผานขอเกรแฮม
6. สืบคนขอมูล นำเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตาง ๆ ของแกสในการ
อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา
8. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไมไดวัดในปฏิกิริยา
9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
10. ทดลอง และอธิบายผลของความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
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11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และ
ตัวเรงปฏิกริ ิยา
12. ยกตัวอยาง และอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม
13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการเกิดปฏิกิ ริยา
ยอนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยูในภาวะสมดุล
15. คำนวณคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
16. คำนวณความเขมขนของสารที่ภาวะสมดุล
17. คำนวณคาคงที่สมดุลหรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
18. ระบุปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ
ภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ
19. ยกตัวอยาง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม
รวม 19 ผลการเรียนรู

[ หนา 199 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32224 เคมี 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส คำนวณความสามารถในการแตกตัวหรือ
ความแรงของกรดและเบส คา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรดและ
เบส ศึกษาปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทเทรต และการเลือกใชอินดิเคเตอร คำนวณปริมาณ
สารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต ศึกษาสมบัติและองคประกอบของสารละลาย
บัฟเฟอร รวมทั้งการนำความรูเกี่ยวกับกรด-เบสไปใชประโยชน
ศึกษาเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ ตัวรีดิวซ ตัวออกซิไดส ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา
รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ เปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส การเขียนและดุ ลสมการรี
ดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลลเคมีไฟฟาและการเขียนแผนภาพเซลล คำนวณคา
ศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล ศึกษาหลักการทำงานของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ หลักการทางเคมีไฟฟาที่ใชใน
การชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การทำโลหะใหบริสุทธิ์และการปองกันการกัดกรอนของโลหะ รวมทั้ง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลเคมีไฟฟาในชีวิตประจำวัน
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห
เปรียบเทียบ อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดาน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ระบุและอธิบายวาสารเปนกรดหรือเบส โดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส เบรินวเตด-ลาวรีและลิวอิส
2. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
3. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส
4. คำนวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรดและเบส
5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ
7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส
8. คำนวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต
9. อธิบายสมบัติ องคประกอบ และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร
10. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางการใชประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับกรด-เบส
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11. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เปนปฏิกิริยารีดอกซ
12. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ
13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส และเขียนแสดงปฏิกิริยา
รีดอกซ
14. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา
15. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม
และแผนภาพเซลล
16. คำนวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลลและระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟา ขั้วไฟฟา และปฏิกิริยาเคมีที่
เกิดขึ้น
17. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ
18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟาที่ใชในการชุบโลหะ
การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การทำโลหะใหบริสุทธิ์ และการปองกันการกัดกรอนของโลหะ
19. สื บ คนขอมู ล และนำเสนอตั ว อยางความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท ี ่ เ กี ่ ย วของกั บ เซลลเคมี ไ ฟฟาใน
ชีวิตประจำวัน
รวม 19 ผลการเรียนรู

[ หนา 201 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32243 ชีววิทยา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห โครงสรางเนื้อเยื่อและหนาที่ สวนลำตน และรากของพืช การเจริญเติบโตของสวนลำตน ราก
ของพืช โครงสรางของดอก การสรางเซลลสืบพันธุของพืชดอก การถายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรของพืช
การเกิดผล เมล็ด และการงอกของเมล็ด โครงสราง และหนาที่ของใบ การคนควาเกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงแรงวัตถุที่ใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ปจจัยบาง
ประการที่มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสง การแลกเปลี่ยนกาซ การคายน้ำ การลำเลียงสารในพืช การควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช และการรตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การเปรียบเทียบ การ
สำรวจตรวจสอบ การทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการคิดที่จะนำความรูไปใชใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และรากพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด
ตามขวาง
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของลำตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และลำตนพืชใบเลี้ยงคูจากการ
ตัดตามขวาง
4. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง
5. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ำของพืช
6. สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช
7. สืบคนขอมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารและยกตัวอยางธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช
8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช
9. สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาที่ไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง
10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช C3
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM
12. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดและอุณหภูมิ
ที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช
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13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก
15. อธิบ ายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืช ดอกโครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัว อยางการใช
ประโยชนจากโครงสรางตาง ๆของเมล็ดและผล
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและบอก
แนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด
17. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีนและกรดแอบไซซิก
และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใชประโยชนทางการเกษตร
18. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช
รวม 18 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32244 ชีววิทยา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ขบวนการและวิธีการเอาอาหารเขาสู เซลลรางกายของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว และสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง ประเภทการยอยอาหารในสิ่งมีชีวิต เปรียบเทียบโครงสราง หนาที่ในระบบยอยอาหารของสัตวมีกระดูก
สันหลังและมนุษย ขบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล เพื่อใหไดพลังงาน โครงสรางการหายใจของสิ่งมีชีวิตและ
ขบวนการควบคุมการแลกเปลี่ยนแกสในมนุษย โครงสรางระบบขับถายของสิ่งมีชีวิต ขบวนการลำเลียงสารเขา – ออก
จากเซลลรางกาย โครงสรางหนาที่ของระบบลำเลียงสารในรางกาย สวนประกอบของเลือด หมูเลือด โครงสรางหนาที่
และกลไกการทำงานของระบบภูมิคุมกันโรคของมนุษย
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การสืบคน ขอมูลและการ
อภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูไปใช
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวที่ไมมีทางเดินอาหาร
สัตวที่มีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณและสัตวที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรียสังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่และกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบยอย
อาหารของมนุษย
4. สื บ คนขอมู ล อธิ บ าย และเปรี ย บเที ย บโครงสรางที ่ ท ำหนาที ่ แ ลกเปลี ่ ย นแกสของฟองน้ ำ ไฮดรา
พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก
5. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม
6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนแกส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของมนุษย
7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย
8. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลลเม็ดเลือดในหางปลาและสรุป
ความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด
10. อธิบายโครงสรางและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย
11. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจของ
มนุษยและเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย
12. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา
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13. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบและหนาที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสรางและหนาที่ของหลอด
น้ำเหลือง และตอมน้ำเหลือง
15. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจำเพาะและแบบ
จำเพาะ
16. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา
17. สืบคนขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันที่ทำใหเกิดเอดสภูมิแพการสรางภูมิ
ตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง
18. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ในการกำจัดของเสียออกจากรางกายของ
ฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง
19. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของไต และโครงสรางที่ใชลำเลียงปสสาวะออกจากรางกาย
20. อธิบายกลไกการทำงานของหนวยไต ในการกำจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอน
การกำจัดของเสียออกจากรางกายโดยหนวยไต
21. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ
รวม 21 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32249 กายภาพฟสิกสเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหและแปลความหมายของปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัดอัตราเร็ว
ความเร็ว ความเรง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมและ ปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสูศูนยกลางความเรงสูศูนยกลาง การ
ประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของรถบนถนนโคง การแกวงของวัตถุติดปลาย
เชือก การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง แรงโนมถวงและ สนามโนมถวง การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงของโลก
ประโยชนจากสนามโนมถวง การมองเห็นสีของวัตถุ ตากับการเห็นสี การบอดสี แผนกรองแสงสี การผสมแสงสี การ
ผสมสารสี การมองเห็นสีของวัตถุภายใตแสงสีตางๆ การนำไปใชประโยชนของสารสีและแสงสี
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ
อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดาน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายความเรงของ
วัตถุ
2. สังเกตและอธิบายผลของความเรงที่มีตอการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ ไดแกการเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลการเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น
3. สืบคนขอมูลและอธิบายแรงโนมถวงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ รอบโลก
4. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี
5. สังเกตและอธิบายการทำงานของแผนกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และการนำไปใชประโยชน
ใน ชีวิตประจำวัน
รวม 5 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32248 กายภาพเคมีเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษา วิเคราะหลักษณะธาตุและสารประกอบ แบบจำลองอะตอมของโบรและกลุมหมอกอิเล็กตรอน ชนิดของ
อนุภาคมูลฐานในอะตอม สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ บอกลักษณะของ
ตารางธาตุในปจจุบัน แนวโนมความเปนโลหะและอโลหะ รวมถึงสมบัติของธาตุใ นตารางธาตุ อธิบายลักษณะการเกิด
พัน ธะโคเวเลนตและพันธะไอออนิก พรอมยกตัว อยางและบอกสมบัติของสารประกอบ บอกความแตกตางของ
สารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอนอิ่มตัวและไมอิ่มตัว แสดงการเขียนสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมี และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี คำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี อธิบายลักษณะและโครงสรางของสารอินทรียใน
อาหาร ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน รวมถึงเกลือแร บอกผลิตภัณฑปโตรเลียม เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน
และผลิตภัณฑพอลิเมอรพลาสติก
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสำรวจตรวจสอบ การ
อภิปราย การอธิบายและลงขอสรุป ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ใชกระบวนการทำงานเปนกลุม
ฝกกระบวนการคิดเพื่อแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเปนสื่อในการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำความรูและหลักการไปใชประโยชนอยางสรางสรรค เชื่อมโยงอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรเห็นคุณคาของวิ ทยาศาสตร ตลอดจนมีจริยธรรม
คุณธรรมและการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
ผลการเรียนรู
1. จำแนกธาตุและสารประกอบ และลักษณะการอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี
2. บอกลักษณะแบบจำลองอะตอมของโบรและแบบจำลองอะตอมกลุมหมอกอิเล็กตรอน
3. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และระบุชนิดจำนวนของอนุภาคมูลฐานในอะตอม
4. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ และใชขอมูลในการระบุตำแหนงของธาตุในตารางธาตุ
5. บอกลักษณะของตารางธาตุในปจจุบัน แนวโนมความเปนโลหะและอโลหะ รวมถึงสมบัติของธาตุในตาราง
ธาตุ
6. อธิ บ ายลั ก ษณะการเกิ ด พั น ธะโคเวเลนตและพั น ธะไอออนิ ก พรอมยกตั ว อยางและบอกสมบั ต ิ ข อง
สารประกอบ
7. ความแตกตางของสารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอนอิ่มตัวและไมอิ่มตัว
8. เขีย นสมการเคมี ปฏิกิร ิยาเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร
กัมมันตรังสี
9. อธิบายลักษณะและโครงสรางของสารอินทรียในอาหาร
10. บอกผลิตภัณฑปโตรเลียม เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน และผลิตภัณฑพอลิเมอรพลาสติก
รวม 10 ผลการเรียนรู

[ หนา 207 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32281 การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบทางเทคโนโลยี
กระบวนการเทคโนโลยี องคประกอบสัมพันธกับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิงวิศวกรรม สะเต็มศึกษา
โครงงานสะเต็ม การทำโครงงาน การประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสรางหรือ
พัฒนาชิ้นงาน เพื่อแกปญหาในการทำงาน การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีและการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยอาศัย กระบวนการเรีย นรู โดยใชปญหาเปนฐานและการเรียนรู แบบใชโครงงานเปนฐาน และอาศั ย
ซอฟตแวรและฮารดแวรมาชวยในการออกแบบ เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด เผชิญสถานการณการ
แกปญหาวางแผนการเรียนรูและนำเสนอผานการทำกิจกรรมโครงงาน
เพื่อใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการวิเคราะหปญหา นำไปสู การสรางตนแบบ ตลอดจนนำ
กระบวนการเทคโนโลยีมาชวยในการออกแบบชิ้นงานอยางสรางสรรค โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษามาชวยในการ
ทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต รวมทั้งคำนึงถึงทรัพยสินทางปญญา นำความรู ความเขาใจในวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค รักชาติ ศาสตร กษัตริย มุงมั่นในการทำงาน และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของนวัตกรรมได
2. สามารถอธิบายความสัมพันธของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได
3. นักเรียนมีทักษะในการใชโปรแกรมกราฟกสำเร็จรูปในการทำงานออกแบบ Infographic สรางชิ้นงาน โ ด ย
ใชกระบวนการเทคโนโลยีไดอยางสรางสรรค
4. นักเรียนสามารถเลือกใชโปรแกรม 3 มิติ ชวยในการออกแบบชิ้นงานได
5. ปฏิบัติการจัดทำโครงงานบูรณาการสะเต็มโดยใชแนวคิดเชิงวิศวกรรมมาชวยในการทำงาน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 208 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32285 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนด แสง เงา การควบคุมแสงสวาง การกำหนดความใส ความเงาของวัตถุ
การทำหยดน้ำโดยใชตัว Mental Ray ในการสนับสนุนการทำงานของ Shader, Light และ Texture ทุกตัวใน
โปรแกรม Maya เพื่อใหการกำหนดแสง, สีของงาน มีความเสมือนจริงมากขึ้น โดยการปรับแตง Mental Ray ซึง่
จะทำใหสามารถทำงานไดอยางมืออาชีพและสรางสรรคผลงานไดเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
ปฏิบัติการสรางงานภาพเคลื่อนไหวและใชโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนองานตาง ๆ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจและใชเทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนองานตาง ๆ ได
เพื่อสรางงานอยางมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟอเผื่อแผ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทำงาน
รวมกับผูอื่นได นำความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิ บ ั ต ิ ก าร Menu Bar , Animation Keying Controls , Animation Playback Controls , Viewport
Keying Controls
2. อธิบายวิธีการแสดงผลบนหนาจอ (Viewport)
3. ปฏิบัติการปรับมุมมองของจอภาพ การสรางวัตถุ การกำหนดสีใหกับวัตถุ การปรับแตงวัตถุขั้ นพื้นฐาน
การยอขยายวัตถุ การหมุนวัตถุ การคัดลอกวัตถุ การพลิกกลับวัตถุ
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 209 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32287 การออกแบบกราฟกคอมพิวเตอร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความรู เบื้องตนเกี่ยวกับภาพกราฟก และการใชงานโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร เชน โปรแกรม
Adobe Illustrator เปนตน การสรางรูปทรง ตาง ๆ วัตถุ (Object) และสัญลักษณ (Symbol) การทำงานกับสี การ
จัดการภาพ การทำงาน กับตัวอักษร การใชงาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh และการปรับแตง
ภาพดวยฟลเตอร (Filter) และเอฟเฟกต (Effect) รวมไปถึงการสรางตัวการตูน
อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพกราฟก และการใชงานโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร เชน โปรแกรม
Adobe Illustrator เปนตน การสรางรูปทรงตาง ๆ วัตถุ (Object) และสัญลักษณ (Symbol) การทำงานกับสี การ
จัดการภาพ การทำงานกับตัวอักษร การใชงาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh และการปรับแตงภาพ
ดวยฟลเตอร (Filter) และเอฟเฟกต (Effect) และสรางสรรคชิ้นงานตามหัวขอที่กำหนดใหไดอยางนอย 1 ชิ้นงาน
เพื่อใหเห็นคุณคาของการทำงานเกี่ยวกับการใชโปแกรมสรางภาพกราฟกแบบเวกเตอร สามารถนาความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจำวัน และประยุกตใชกับวิชาอื่น ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่เหมาะสมในการทำงาน
ดานกราฟก
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความรู เบื้องตนเกี่ย วกับ ภาพกราฟกและการใชงานโปรแกรมวาดรูป เชน โปรแกรม Adobe
Illustrator เปนตนได
2. ปฏิบัติการสรางรูปทรงตาง ๆ สรางวัตถุ (Object) และสัญลักษณ (Symbol)
3. ปฏิบัติการทำงานกับตัวอักษรได
4. ปฏิบัติการใชงาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh
5. ออกแบบกราฟกตัวการตูน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 210 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32282 การแกปญหาดวยแนวคิดเชิงคำนวณ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษามาชวยในการวิเคราะหขอมูลจำนวนมาก โดยใช
ภาษา Python และใชไลบราลี่ ตาง ๆ เชน Pandas, Matplotlib และ Numpy ในการวิเคราะหขอมูลจำนวนมาก
เขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาหรือสรางชิ้นงาน และศึกษากระบวนคิดสรางสรรคในการออกแบบกราฟกที่เปนการ
สื่อสารผานภาพ โดยเนนหลักการพื้นฐานทฤษฎี การออกแบบ ทฤษฎีสุนทรียภาพทางศิลปะ ทฤษฎีสี หลักการจัดวาง
องคประกอบในงานออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การฝกใชความคิดและจินตนาการในการแกไขปญหาทางการ
สื่อสาร ทฤษฎีการสรางสารสนเทศทางกราฟก การออกแบบสารสนเทศและทำใหเห็นภาพเชิงสรางสรรคในรูปแบบ
ดิจิทัล
โดยอาศัยกระบวนการแกปญหาดวยการปฏิบัติ การเขียนโปรแกรม กระบวนคิดสรางสรรคในการออกแบบ
กราฟกที่เปนการสื่อสารผานภาพแนวทางการพัฒนาโครงงานที่ใชการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาหรือสรางชิ้นงาน
นำเสนอชิ้นงานและผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู เห็นคุณคาในการใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการเรียนรูดวยตนเอง
คิดแกปญหา และรวมมือกันพัฒนาชิ้นงานอยางมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ และมีความมุงมั่นในการทำงาน และเกิด
ทักษะในการนำเสนองานในรูปแบบกราฟก
ผลการเรียนรู
1. สามารถใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในการวิเคราะหเชิงพรรณนา การทำนายเชิ งตัวเลข การทำนายเชิง
หมวดหมู โดยใชการคำนวณทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน
2. การทำขอมูลใหเปนภาพ โดยใชซอฟตแวรและฮารดแวรในการออกแบบงานเปน Infographic เพื่องายตอ
การศึกษาขอมูลและเขาใจงาย
รวม 2 ผลการเรียนรู

[ หนา 211 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32286 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสราง Texture Effects และการสราง Shaders ใหวัตถุ และตัวละครตาง ๆ
ดวยตัวเอง เปนการกำหนด Texture ใหวัตถุโ ดยใช Mental Ray Shaders โดยจะสามารถสราง Texture
ใหกับวัตถุ เชน การกำหนดพื้นผิวใหเหมือนกระจก, พื้นผิวมันวาว, พลาสติก, โลหะมันวาว, แสงที่สะทอนจาก
กระดาษ, พื้นผิวที่เหมือนกระจกฝาและการกำหนดใหพื้นที่ภายในโมเดลของวัตถุเปนเหมือนกับแกวน้ำหรือของเหลว
การ Map Texture, Paint Effect ใหดูแนบเนียน
นักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจและใฝเรียนรูมีความมุงมั่นในการคิดและออกแบบสรางชิ้นงานใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการนำไปใชงาน
เพื่อเกิดความรู ความเขาใจ นำความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดาน มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง
สรางงานอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนทำ Special Effects การจัดองคประกอบฉากตางๆโดยการ จำลอง effects ที่เกิดในธรรมชาติได
2. ผูเรียนเขาใจการใชงานแสงแบบตาง ๆ และสามารถปรับแสง เงา ใหเขากับองคประกอบฉากได
3. ผูเรียนสามารถออกแบบและสรางองคประกอบฉาก บรรยากาศตาง ๆ ของฉากในภาพยนตรได
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 212 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว32288 การถายภาพและตัดตอภาพดิจิทัล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาการเลาเรื่องดวยภาพ เทคนิคการเลาเรื่อง การสรางสรรคแนวความคิด แนวคิดเบื่องตนของการถายภาพ
และศึกษากระบวนการถายภาพยนตร การจัดวางและเคลื่อนไหวกลองถายภาพ การใชเลนส การจัดแสง ความตอเนื่อง
การการตัดตอวิดีโอ ความรูเรื่องเทคนิคการถายภาพและวิดีโอเบื้องตน
ฝกปฏิบัติการใชกระบวนการเขียนสคริปตและการถายภาพและวิดีโอ โดย ใชการคิดวิเคราะห ทักษะการ
วางแผน การจัดการ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการออกแบบ การใชเหตุและผล
เพื่อมุงเนนใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค และมีจิตสาธารณะประยุกตใช
ความรูเรื่องการถายและตัดตอภาพดิจิทัล ไปใชในการทำงาน และใชประโยชนในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสคริปต
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการถายภาพเบื้องตน
3. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในกระบวนการผลิตภาพยนตรสั้น
4. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการใชโปรแกรมตัดตอ
5. สามารถสรางสื่อวิดีทัศนไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 213 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว 33205 ฟสิกส 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2 หนวยกิต

ศึกษาสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็ก โมเมนตของแรงคูควบกระทำกับขดลวดที่มีกระแสไฟฟาผานเมื่ออยู ใน
สนามแมเหล็ก กระแสไฟฟาเหนี่ยวนำ อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ ไฟฟากระแสสลับ ความรอน แกสอุดมคติ ทฤษฎีจลน
ของแกส ของแข็ง สภาพยืดหยุนของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว ความดันในของเหลว แรงพยุง
ของไหลในอุดมคติ สมการความตอเนื่อง และสมการแบรนูลี โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหา
ความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมี
ความสามารถในการตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สังเกตและอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณที่กำหนด รวมทั้งสังเกต
และอธิบายสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนำเสนตรงและโซเลนอยด
2. อธิบายและคำนวณแรงแมเหล็กที่กระทำตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็ กที่
กระทำตอเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาไหลผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้ง
ฉากกับสนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนำคูขนานที่มีกระแสไฟฟาผาน
3. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง รวมทั้งคำนวณปริมาณตางๆที่
เกี่ยวของ
4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย และคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งนำความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใชไฟฟา
5. อธิบายและคำนวณความตางศักยอารเอ็มเอสและกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส
6. อธิบายหลักการทำงานและประโยชนของเครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอ
แปลงและคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
7. อธิบายและคำนวณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนที่ทำใหสารเปลี่ยนสถานะ และความ
รอนที่เกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน
8. อธิบายกฎของแกสอุดมคติและคำนวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
9. อธิบายแบบจำลองของแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลแกส รวมทั้ง
คำนวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

[ หนา 214 ]
10. อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแกสในภาชนะปดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธระหวาง
ความรอน พลังงานในระบบ และงาน รวมทั้งคำนวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและนำความรู เรื่อง พลังงานในระบบ
ไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน
11. อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เปนแทง เมื่อถูกกระทำดวยแรงคาตาง ๆ
รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณความเคนตามยาว ความเครียดตามยาว และนำความรูเรื่องสภาพยืดหยุนไปใช
ในชีวิตประจำวัน
12. อธิบายและคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการทำงาน
ของแมนอมิเตอร บารอมิเตอร และเครื่องอัดไฮดรอลิก
13. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดของแรงพยุงจากของไหล
14. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว
15. อธิบายสมับติของของไหลอุดมคติ สมการความตอเนื่อง และสมการแบรนูลลี รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และนำความรูเกี่ยวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลีไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณตาง ๆ
รวม 15 ผลการเรียนรู

[ หนา 215 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33206 ฟสิกส 6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2 หนวยกิต
ศึกษาการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา โพลาไรเซชันของคลื่นแมเหล็กไฟฟา การ
สื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา สมมติฐานของพลังค ทฤษฏีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิ
ภาวะของคลื่นและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียรและฟสิกส
อนุ ภ าค โดยใชกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ เสาะหาความรู การสื บ คนขอมู ล การสั ง เกต วิ เ คราะห
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมีความสามารถในการตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรรวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา
ดานการสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงไมโพลาไรซ แสงโพลาไรซเชิงเสน และแผนโพ
ลารอยด รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถี่ตาง ๆ ไปประยุกตใชและหลักการทำงานของอุปกรณที่
เกี่ยวของ
2. สืบคนและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและเปรียบเทียบการ
สื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
3. อธิบายสมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมทั้ง
คำนวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน และ
ฟงกชันงานของโลหะ
5. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล
6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา
7. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณจำนวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต
8. อธิบายแรงนิวเคลียร เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน และฟวชัน รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร
10. อธิบายประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งอันตรายและการปองกันรังสีในดานตาง ๆ
11. อธิบายการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคแบบจำลองมาตรฐานและการใชประโยชนจากการคนควาวิจัย
ดานฟสิกสอนุภาคในดานตาง ๆ
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 216 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33225 เคมี 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหสารประกอบอินทรียที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสามที่พบในชีวิตประจำวัน เขียนสูตร
โครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย วิเคราะหโครงสรางและ
ระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภท
ตางๆ ที่มีหมูฟงกชันไมเกิน 1 หมูตามระบบ IUPAC เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบตางๆ วิเคราะหและ
เปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชัน ขนาดโมเลกุลหรือโครงสรางตางกัน
ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน และเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิรยาการเผาไหม ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือ
ปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาการ
สังเคราะหเอไมด ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดร
ลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน และการนำสารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม
ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลิเมอร วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร รวมทั้งการนำไปใชประโยชน ทดสอบและระบุประเภทของ
พลาสติกและผลิตภัณฑยาง รวมทั้งการนำไปใชประโยชน อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะห
พอลิเมอรที่มีตอสมบัติของพอลิเมอร สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอ
ลิเมอรและแนวทางแกไข
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการ
อภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สามารถตัดสินใจได
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำความรูและหลักการไปใชประโยชนอยางสรางสรรค เชื่อมโยงอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร ตลอดจนมีจริยธรรม
คุณธรรมและการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรียที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจำวัน
2. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย
3. วิเคราะหโครงสราง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน
4. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ ที่มีหมูฟงกชันไมเกิน 1 หมู ตามระบบ
IUPAC
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5. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ
6. วิเคราะห และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชัน ขนาด
โมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยากับ
โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมด ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
10. สืบคนขอมูล และนำเสนอตัวอยางการนำสารประกอบอินทรี ยไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันและ
อุตสาหกรรม
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนิอเมอรหรือพอลิเมอร
12. วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร รวมทั้งการนำไปใช
ประโยชน
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑยาง รวมทั้งการนำไปใชประโยชน
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสราง และการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของพอลิเมอร
15. สืบคนขอมูล และนำเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและแนว
ทางแกไข
รวม 15 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33226 เคมี 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

การศึกษา กำหนดปญหาและนำเสนอแนวทางการแกปญหาโดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอื่น
โดยเนนการคิดวิเคราะหการแกปญหาและความคิดสรางสรรคเพื่อแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจนำเสนอ
ผลงานหรือชิ้นงานที่ไดจากการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงหลักฐาน
การเขารวมการสัมมนาการเขารวมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐในงานนิทรรศการ ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอ และแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสืบเสาะหาความรู การ
ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล วิเคราะหและการอภิปรายรวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สามารถตัดสินใจได
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำความรูและหลักการไปใชประโยชนอยางสรางสรรค เชื่อมโยงอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา มีเจตคติที่ดีต อวิทยาศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร ตลอดจนมีจริยธรรม
คุณธรรมและการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
ผลการเรียนรู
1. กำหนดปญหา และนำเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยใชความรู ทางเคมีจากสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม
2. แสดงหลักฐานถึงการบูร ณาการความรู ทางเคมีร วมกับ สาขาวิช าอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนนการวิเคราะห การแกไขปญหาและความคิดสรางสรรค
เพื่อแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจ
3. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ไดจากการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนา การเขารวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐในงาน
นิทรรศการ
รวม 4 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33245 ชีววิทยา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของระบบประสาทของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสันหลังบางชนิด
โครงสรางและหนาที่ของเซลลประสาท การเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟาที่เยื่อหุ มเซลลของเซลลประสาทและกลไกการ
ถายทอดกระแสประสาท โครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก โครงสรางและหนาที่ของ
สมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมองสวนหลังและไขสันหลัง การทำงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะรับสัมผัสของมนุษยพรอมยกตัวอยางโรคที่เกี่ยวของและแนวทางใน
การปองกันและรักษา ตำแหนงจุดบอดโฟเวีย ร ความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสันหลังบางชนิด โครงสรางและหนาที่ของกระดูก
และกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย การทำงานของขอตอและกลามเนื้อโครงรางที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของมนุษย การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและอาศัยเพศในสัตว โครงสราง
และหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและเพศหญิง กระบวนการสรางสเปรม เซลลไขและการปฏิสนธิในมนุษย
การเจริญเติบโตในระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไกและมนุษย หนาที่ของฮอรโมนจากตอมไรทอและ
เนื้อเยื่อที่สรางฮอรโมน พฤติกรรมที่มีมาตั้งแตกำเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูของสัตว ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวางสัตวที่ทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การ
วิเคราะห สังเคราะห ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ภาวะผูนำและการทำงานเปนทีม
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นำความรูที่
ไดไปใชในชีวิตประจำวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเปนพลโลก
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือน
ดิน กุง หอย แมลงและสัตวมีกระดูกสันหลัง
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของเชลลประสาท
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาที่เยื่อหุ มเชลลของเซลลประสาทและกลไกการถายทอด
กระแสประสาท
4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก
5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนาสมองสวนกลาง สมองสวนหลัง
และไขสันหลัง
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6. สืบ คนขอมูล อธิบ าย เปรี ยบเทียบและยกตัว อยางการทำงานของระบบประสาทโซมาติ กและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ
7. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของตา หู จมูก ลิ้นและผิวหนังของมนุษย ยกตัวอยางโรคตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และบอกแนวทางในการดูแลปองกันและรักษา
8. สังเกตและอธิบายการหาตำแหนงของจุดบอด โฟเวียและความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง
9. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลาและนก
10. สืบคนขอมูลและอธิบายโครงสรางและหนาที่ของกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและ
การเคลื่อนที่ของมนุษย
11. สังเกตและอธิบายการทำงานของขอตอชนิดตาง ๆ และการทำงานของกลามเนื้อโครงรางที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย
12. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในสัตว
13. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุเพศหญิง
14. อธิบายกระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเชลลไขและการปฏิสนธิในมนุษย
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไกและมนุษย
16. สืบคนขอมูล อธิบายและเขียนแผนผังสรุปหนาที่ของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อที่สรางฮอรโมน
17. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอยางพฤติก รรมที่เปนมาแตกำเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรูของสัตว
18. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท
19. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางการสื่อสารระหวางสัตวที่ทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม
รวม 19 ผลการเรียนรู

[ หนา 221 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33246 ชีววิทยา 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางสปชีสและความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลลแรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย โพรทิสต พืช ฟงไจและสัตว การจำแนกสิ่งมีชีวิตและการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตรในลำดับขั้นสปชีส การสรางไดโคโตมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิต กระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
การเกิ ด และการลดการเกิ ด ไบโอแมกนิ ฟ เคชั น วั ฏ จั ก รไนโตรเจน วั ฏ จั ก รกำมะถั น และวั ฏ จั ก รฟอสฟอรั ส
ไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพิ่ม
ของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและแบบลอจิสติก การควบคุมการเติบโตของประชากร ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากร
อากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรสัตวปา
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การ
วิเคราะห สังเคราะห ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ภาวะผูนำและการทำงานเปนทีม
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูนำความรูที่
ไดไปใชในชีวิตประจำวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเปนพลโลก
ผลการเรียนรู
1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีสและความหลากหลายของระบบนิเวศ
2. อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
3. อธิบายลักษณะสำคัญและยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตกลุ มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ มโพรพิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช
สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจและสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว
4. อธิบายและยกตัวอยางการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู ใหญจนถึงหมวดหมู ยอยและวิธีการเขียนซื่ อ
วิทยาศาสตรในลำดับขั้นสปซีส
5. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางที่กำหนตออกเปนหมวดหมู
6. วิเคราะห อธิบายและยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
7. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน
8. สืบคนขอมูลและเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถันและวัฏจักร
ฟอสฟอรัส
9. สืบคนขอมูล ยกตัวอยางและอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตาง ๆ บนโลก

[ หนา 222 ]
10. สื บ คนขอมู ล ยกตั ว อยาง อธิ บ ายและเปรี ย บเที ย บการเปลี ่ ย นแปลงแทนที ่ แ บบปฐมภู ม ิ และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
11. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยางและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
12. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอยางการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของ
ประชากรแบบลอจิสติก
13. อธิบายและยกตัวอยางปจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร
14. วิเคราะห อภิปรายและสรุปปญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำและผลกระทบที่มีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแกไขปญหา
15. วิเคราะห อภิปรายและสรุปปญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เสนอแนวทางการแกไขปญหา
16. วิเคราะห อภิปรายและสรุปปญหาที่เกิดกับทรัพยากรดินและผลกระทบที่มีต อมนุษ ยและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไขปญหา
17. วิเคราะห อภิปรายและสรุปปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายปาไม รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ปองกันการทำลายปาไมและการอนุรักษปาไม
18. วิเคราะห อภิปรายและสรุปปญหา ผลกระทบที่ทำใหสัตวปามีจำนวนลตลงและแนวทางในการอนุรักษสัตว
ปา
รวม 18 ผลการเรียนรู

[ หนา 223 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก รอยตอระหวางชั้นโครงสรางพรอมหลักฐานสนับสนุน ศึกษา
การเคลื่อนที่ของแผนธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสันฐานพรอมหลักฐานสนับสนุน ศึกษาสาเหตุและรูปแบบ แนวรอยตอ
ของแผนธรณีที่สัมพันธการเคลื่อนที่ของแผนธรณี และหลักฐานที่เปนผลจากการเคลื่อนที่ของแผนธรณี ศึกษาสาเหตุ
กระบวนการเกิด และผลจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว และสึนามิ พรอมแนวทางการเฝาระวังและปฏิบัติตน
ใหปลอดภัย รวมทั้งอธิบายลำดับเหตุการณทางธรณีวิทยาในอดีตจากการใชหลักฐานที่พบในปจจุบัน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ
อธ ิ บ าย อภ ิ ป ราย และสรุ ป เพื ่ อ ให เ กิ ด คว าม รู ความเข าใจ มี ค วามสามาร ถใ น การ ตั ดส ิ น ใ จ
มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
การคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนำความรู ไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก พรอมยกตัวอยางขอมูลที่สนับสนุน
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณี
3. ระบุสาเหตุ และอธิบายแนวรอยตอของแผนธรณีที่สัมพันธการเคลื่อนที่ของแผนธรณี พรอมยกตัวอยาง
หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
4. วิเคราะหหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปจจุบัน และอธิบายลำดับเหตุการณทางธรณีวิทยาในอดีต
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปจจัยที่ทำใหความรุนแรงของการปะทุและรูปรางของ
ภูเขาไฟแตกตางกัน รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนให
ปลอดภัย
6. อธิบาสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัย
7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอ
แนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 224 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33281 การออกแบบกราฟกคอมพิวเตอร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึ ก ษาหั ว ใจหลั ก ในการออกแบบ การจั ด วางองคประกอบ ใหเหมาะกั บ งานประเภทตาง ๆ ทฤษฎี สี
การเลือกใชคูสี ฝกเทคนิคการตัดตอ และการปรับแตงภาพภาพชั้นสูง เทคนิคการ Retouch หนา และการสราง Photo
Effect ในโปรแกรมกราฟกขั้นสูง การนำภาพจากแหลงภาพตาง ๆ มาสรางสรรคงานกราฟกใหมีจินตนาการ เรียนรู
แนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ
ฝกใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติ และ
กระบวนการแกปญหาในการทำงาน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. เขาใจกระบวนการความคิดในการออกแบบงานรูปแบบตาง ๆ
2. เขาใจทฤษฎีสี การเลือกใชคูสี ในการออกแบบงานกราฟก
3. สามารถเลือกใชแหลงขอมูลทางกราฟกจากแหลงตาง ๆ
4. สามารถออกแบบและตัดตอภาพขั้นสูง
5. เขาใจแนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 225 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33283 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการสรางสรรคตัวละครใหสมจริงดวยการสรางทรงผมตาง ๆ และการทำใหทรงผมมี การ
เคลื่อนไหวที่พลิ้วไหวเปนธรรมชาติดังที่เห็นในสื่อโฆษณา และภาพยนตร Hollywood รวมถึงการสรางขน Fur
ใหกับขนสัตว โดยในระดับนี้จะไดเรียนรูเทคนิคตาง ๆ มากมายในการทำงานของ Maya Hair และ Fur อาทิเชน
เทคนิคการสรางผม การกำหนดใหมีการปะทะกันระหวาง Hair และวัตถุ เทคนิคการใสสีใหเสนผมและขน การ
สรางเงาใหเสนผมและขน
โดยใชกระบวนการทางดานคอมพิวเตอรในการปฏิบัติ ออกแบบชิ้นเพื่อนำเสนอใหมีความเหมาะสมสวยงาม
เห็น คุณคาของผลงานที่สรางขึ้น มาจากกระบวนการเรียนรู ตาง ๆ สามารถนำไปประยุกตใช ใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจและมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน ใฝเรียนรูมีความมุงมั่น
ในการคิดและออกแบบสรางชิ้นงานใหเหมาะสมกับลักษณะการนำไปใชงาน สามรถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ได
ผลการเรียนรู
1. อธิบายวิธีการสรางรูปทรง 3 มิติ
2. ปฏิบัติการสรางรูปทรง 3 มิติ Standard Primitives และ Extended Primitives
3. อธิบายและปฏิบัติการกลุมคำสั่งในการเขียนลายเสน 2 มิติ
4. อธิบาย Controls Toolbar
5. ปฏิบัติการเปดหนาตาง Material Editor และนำภาพมาใสในวัตถุ
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 226 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33285 การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับนิยามความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ รูปแบบ ชนิด ประเภทภาพเคลื่อนไหว
การเขียนเคาโครงเรื่อง การลำดับภาพ การตัดตอภาพและเสียงดวยคอมพิวเตอร เครื่องมือและซอรฟแวร ในผลิตงาน
สื่อ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหวภาพยนตรการเขียนเคาโครงเรื่อง
การลำดับภาพการตัดตอภาพและเสียงดวยคอมพิวเตอรเครื่องมือและซอฟตแวรในผลิตงานภาพยนตร
เพื่อใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอยางมีจิตสํานึกและและเห็นคุณคาวิชาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับนิยามความหมายความสำคัญองคประกอบรูป แบบชนิดประเภทของภาพเคลื่อนไหว
ภาพยนตรและสื่อวีดิโอได
2. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวและสรางสื่อวีดิโอได
3. ปฏิบัติงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวโครงเรื่องและสื่อภาพยนตรตามจินตนาการได
4. ใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอยางมีจิตสํานึกและเห็นคุณคาและมีคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 227 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33284 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการทำเสื้อผา โดยการใส NCloth ใหกับตัวละคร เพื่อใหการทำงานเกิดความสมจริงมาก
ขึ้น การเรียนการสอนในระดับ Advanced Visual Effects 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางสรรคตัวละครใหสมจริงดวย
การสรางเสื้อผาใหตัวละคร และการทำใหเสื้อผามีการพลิ้วไหวเปนธรรมชาติ โดยในระดับนี้จะไดเรียนรูเทคนิ คตาง ๆ
มากมายในการทำงานของ NCloth
โดยใชกระบวนการทางดานคอมพิวเตอรในการปฏิบัติ ออกแบบชิ้นเพื่อนำเสนอใหมีความเหมาะสมสวยงาม
เห็นคุณคาของผลงานที่สรางขึ้นมาจากกระบวนการเรียนรูตางๆ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานใฝเรีย นรู มีความมุงมั่นในการทำงาน
สามารถคิดและออกแบบสรางชิ้นงานใหเหมาะสมกับลักษณะการนำไปใชงาน สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจำวันได มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการสรางภาพเคลื่อนไหว
2. ปฏิบัติการสรางภาพเคลื่อนไหว
3. อธิบายรายละเอียดในสวนของ Mode ในการ Render
4. ปฏิบัติการ Render Animation เปนไฟล VDO นามสกุล .avi
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 228 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33286 โครงงานอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษารูปแบบการเรียนรูของโครงงานการควบคุมเครื่องกลผานสามรโฟน (IOT) กระบวนการทำงานการสั่งการ
สามารถระบุลำดับการทำงานเปนขั้นตอน และการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อใหไดผลลัพธถูกตอง การใชภาษาคอมพิวเตอร
ควบคุมการสั่งการรวมถึงคำสั่งอื่น ๆ ในการออกแบบและพัฒนารวมกับ หลักการ STEM ในการแกปญหา
นำความรู และทักษะ STEM กระบวนทำโครงงาน ดวยทักษะการสังเกต จำแนกประเภท การกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ การกำหนดและควบคุมตัวแปร มีทักษะการทดลอง สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกปญหา
จากสถานการณที่กำหนด
เพื่อเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช
โปรแกรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน และมีสมรรถนะที่ดีในการทำงาน
สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได นำความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู
1. เขาใจถึงรูปแบบโครงงานการควบคุมเครื่องกลผานสามรทโฟน กระบวนการการทำงานของการควบคุม
คุมเครื่องกลผานสามรทโฟน
2. สามารถใชคอมพิวเตอร Coding Program ควบคุมเครื่องกลผานสามรทโฟน
3. สามารถประยุกตใชงานและออกแบบพัฒนาบรูณาการหลักการ STEM
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 229 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ว33282 โครงงานการพัฒนาสื่อประสม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาภาพรวมของสื่อประสม ความสำคัญของการผลิตสื่อประสม การเขียนบทดำเนินเรื่อง หลักการและ
กระบวนการในการออกแบบและผลิตสื่อประสม การจัดองคประกอบสื่อประสม เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรประยุกตที่จำเปนในการผลิตสื่อ เนนใหมีการฝกปฏิบัติทำโครงงานการ
ออกแบบและผลิตสื่อประสม
โดยใชกระบวนการปฏิบัติการสรางงานแบบสื่อประสมและการใชโปรแกรมสำหรับนำเสนองานออกแบบและ
สรางสื่อการนำเสนอในรูปแบบสื่อประสม โดยใชหลักการ วิธีการขั้นตอนการออกแบบสื่อประสม ความสามารถในการ
นำเอาสื่อประสมไปประยุกตใชในงานดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และเลือกใชฮารดแวรและซอฟตแวรใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคในดาน มีความมุ งมั่นในการทำงาน ใฝเรียนรู อยู อยางพอเพียง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความ
รับผิดชอบ และสามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
ผลการเรียนรู
1. สามารถอธิบายความหมายของมัลติมีเดีย องคประกอบมัลติมีเดียและอธิบายเทคโนโลยีเกี่ยวของกับ
มัลติมีเดีย
2. สามารถสรางภาพและนำภาพนิ่งมาประยุกตใชในงานมัลติมีเดียได
3. สามารถสรางภาพเคลื่อนไหวและนำภาพเคลื่อนไหวมาประยุกตใชในงานมัลติมีเดียได
4. สามารถใชโปรแกรมวีดีโอและนำวีดีโอ มาประยุกตใชในงานมัลติมีเดียได
5. สามารถประยุกตใชโปรแกรมในการสรางโครงงานคอมพิวเตอรได
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 230 ]
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น

ภาคเรียน
1

ม.1
2
1
ม.2
2
1
ม.3
2

รหัสวิชา
ส21101
ส21102
ส21103
ส21104
ส22101
ส22102
ส22103
ส22104
ส23101
ส23102
ส23103
ส23104

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร 1
สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร 2
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร 3
สังคมศึกษา 4
ประวัติศาสตร 4
สังคมศึกษา 5
ประวัติศาสตร 5
สังคมศึกษา 6
ประวัติศาสตร 6

จำนวน
หนวยกิต
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1

จำนวน
หนวยกิต
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น
ม.1

ภาคเรียน รหัสวิชา
1
2

I20201
I20202

ชื่อวิชา
การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
การสื่อสารและการนำเสนอ

[ หนา 231 ]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น

ภาคเรียน รหัสวิชา
1

ม.4
2
1
ม.5
2
ม.6

1
2

ส
ส
ส
ส
ส
ส
ส
ส
ส
ส

31101
31102
31103
31104
32101
32102
32103
32104
33101
33102

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 1
ศาสนาและวัฒนธรรม 1
ประวัติศาสตร 1
ศาสนาและวัฒนธรรม 2
สังคมศึกษา 2
ศาสนาและวัฒนธรรม 3
สังคมศึกษา 3
ศาสนาและวัฒนธรรม 4
ประวัติศาสตร 2
สังคมศึกษา 4

จำนวน
หนวยกิต
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

จำนวน
หนวยกิต
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
1
2
2
3
1
2
2
3
2
2
2
2
2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น

ภาคเรียน
1

ม.4

2

ม.5

1
2
1
2

ม.6

รหัสวิชา
ส30264
ส30284
ส30224
ส30235
ส30265
ส30236
ส30225
ส30222
ส30267
ส30283
ส30223
ส30261
ส30263

ชื่อวิชา
อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน
รัฐศาสตรเบื้องตน
อาเซียนยุคปจจุบัน 2
การบริหารราชการไทย
กฎหมายคอมพิวเตอร
การเมืองการปกครองของไทย
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
ทักษะชีวิตและสังคม
ทองถิ่นของเรา
เหตุการณปจจุบัน
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส21101 สังคมศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร สำรวจ สืบคนพิกัดภูมิศาสตร (ละติจูด ลองจิจูด) เสนแบงเวลา
และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปจจัยทาง
กายภาพ ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับมนุษย รวมถึง
แนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
โดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคน วิเคราะห และสรุปขอมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ใชทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร การคิดเชิง
พื้นที่ การคิดแบบองครวม การใชเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร การคิดเชิงภูมิ สัมพันธ การ
ใชสถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร
และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิดและแกปญหา มี
คุณลักษณะดานจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ
แวดลอม ในประเทศไทยทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
บทบาทและหนาที่ของเยาวชนที่มีตอสังคมและประเทศชาติ การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น
กฎหมายในการคุ มครองสิทธิของบุคคล หลักการ เจตนารมณ โครงสราง และสาระสำคัญของรัฐ ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันที่เกี่ยวของกับตนเอง
การถวงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ กฎหมายในการคุ มครองสิทธิของบุคคล ความคลายคลึงและความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต วัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการสราง
ความสัมพันธที่ดีหรืออาจนำไปสูความเขาใจผิดตอกัน
โดยใชกระบวนการศึกษา การคิด การวิเคราะห การอธิบาย กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณและการแกปญหา การนำเสนอขอมูลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ การอภิปราย การแสดงออกถึงการ
เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล เห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทยและ
ตระหนักสรางความสัมพันธที่ดีกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข
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ตัวชี้วัด
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
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
รวม 14 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส21102 ประวัติศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

การศึกษาและวิเคราะหความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร ความสัมพันธ และความสำคัญของ
อดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคตที่มาและตัวอยางการใชศักราช ในเอกสารประวัติศาสตรไทย วิธีการเทียบศักราชแบบ
ตางๆ การนำวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรที่มีอยู ในทองถิ่น และเหตุการณสมัย
สุโขทัยประวัติศาสตรไทยสมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทย รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย
โดยใชวิธ ีการทางประวัติ ศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสั ง คม
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหา และกระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตรตลอดจนชวยใหเขาใจความ
เปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักและความภูมิใจในการเปนไทย
ตัวชี้วัด
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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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส21103 สังคมศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

การสั ง คายนา การเผยแผพระพุ ท ธศาสนาเขาสู ประเทศไทย ความสำคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาที ่ ม ี ต อ
สภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแตประสูติ จนถึงบำเพ็ญ ทุกกร
กิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจาอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ
บุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนิน
ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ความจำเปนที่ ทุกคนตองเรียนรูศาสนาอื่นๆ
ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอื่นในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข
(ธรรมที่ควรรู) ในเรื่อง ขันธ 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 (ไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชา ผูควรบูชา)
พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ยํ เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเชนใดยอม
เปนเชนนั้น) อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนดวยตน) นิสมฺม กรณํ เสยฺโย (ใครครวญกอนจึงทำดีกวา) ทุราวาสา
ฆรา ทุกฺขา (เรือนที่ครองไมดีนำทุกขมาให) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนำไปพัฒนา แกปญหาของตนและครอบครัว
ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู
และการดำรงชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก)
สวดมนต แผเมตตา บริหารจิต และเจริญปญญาดวยอานาปานสติ การปฏิบัติตน การบำเพ็ญประโยชนตอศาสนสถาน
วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ
การจัดโตะหมูบูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่อง คำ
อาราธนาตาง ๆ ประวัติ ความสำคัญ และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร ทรัพยากรมีจำกัด ความตองการมี ไมจำกัด ความขาดแคลน
การเลือก คาเสียโอกาส การบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมและประเทศ สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง รายได รายจาย การออม การ
ลงทุนระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ความเปนมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย
บทบาทหนาที่และความแตกตางของสถาบันการเงินแตละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการ
แขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกำหนดอุปสงคและอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความ
จำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
ใชทรัพยากรที่มีอยู จำกั ดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุ มคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
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โดยใชกระบวนการศึ ก ษา การคิ ด การวิ เ คราะห กระบวนการสื บ คนขอมู ล กระบวนการทางสั ง คม
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและ
ครอบครัว รักษาสิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 ม.1/11
ส 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
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 23 ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส21104 ประวัติศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

การศึกษาและการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดานการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธระหวางประเทศ วัฒนธรรมและภูมิป ญญาไทยสุโขทัย และความเสื่อมอำนาจของ
อาณาจักร ที่ตั้ง และ สภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือผานการรวมกลุมเปนอาเซียน ที่ถือวาเปนพัฒนาการของภูมิภาค
ที่ตั้งและแหลงความสำคัญของแหลงอารยธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยใชวิธ ีการทางประวัติ ศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสั ง คม
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหา และกระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจความเปนมาของชาติไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ ทั้ง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสนา กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/1 ,ม.1/2
รวม 2 ตัวชี้วัด

[ หนา 236 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส22101 สังคมศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ความรูในการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม และนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ และ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา แนวทางการอนุร ักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปยุโ รปและแอฟริก า ปญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา สาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา ความสำคัญและความสัมพันธของสถาบันทางสังคม ความคลายคลึงและความ
แตกตางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน ขอมูล
ขาวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบตอสังคมไทยปจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป อง
คุมครองผูอื่นตามหลัก สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมือง
ดี
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและ
แกปญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถสื่อสารที่เรียนรู มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูล
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานการเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณคา และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีลักษณะอันพึงประสงคในดานความรักชาติ ศาสน กษัตริย
ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะรักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 237 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส22102 ประวัติศาสตร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึ ก ษาวิ ธ ี ก ารประเมิ น ความนาเชื่ อ ถื อ ของหลั ก ฐานทางประวัต ิ ศ าสตรในลัก ษณะตางๆ อยางงาย เชน
การศึกษาภูมิหลังของผูทำหรือผูเกี่ยวของ สาเหตุชวงระยะเวลารูปลักษณของหลักฐานทางประวัติศาสตร ยกตัวอยาง
การประเมินความนาเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย ที่อยูในทองถิ่นของตนเองหรือหลัก ฐานสมัยอยุธยา
(เชื่อมโยงกับมาตรฐานสาระ 4.3) ยกตัวอยางการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี (เชื่อมโยง
กับมาตรฐานสาระ 4.3) และขอความบางตอนในพระราชพงศาวดารอยุธยา จดหมายชาวตางชาติ ที่ตั้งและสถานภาพ
ทางภูมิศาสตร ของภูมิภาคตาง ในทวีปเอเชี ย (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ที่มีผลตอการพัฒนา พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต)
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการ
กลุม กระบวนการเผชิญสถานการณ และกระบวนการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหลงอารยธรรมตะวันออก และแหลงมรดก
โลกในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจความเปนมาของประวัติศาสตร มีความรักความภาคภูมิใจในความเปนไทย
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3
ส 4.2 ม 2/1, ม 2/2
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 238 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส22103 สังคมศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ความรูความสำคัญการเผยแผพระพุทธศาสนา เขาสูประเทศเพื่อนบาน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เปน
รากฐานวัฒนธรรม เอกลักษณและมรดกของชาติ ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน และการจัด
ระเบียบสังคม เนื้อหาสาระโดยสังเขปของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ความสำคัญ
ของการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ มีมารยาทตามความเปนศาสนิกชนที่ดี คุณคาของศาสนพิธี วันสำคัญ
ทางศาสนา และปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง รูธรรมคุณและขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ตามที่กำหนด ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการออม การผลิตสินคาและ
บริการ แนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ แนว
ทางการคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค การแขงขันทางการคาในประเทศ และตางประเทศที่สงผลตอคุณภาพ
สินคา ปริมาณการผลิตและราคาสินคารวม
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและ
แกปญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม สามารถสื่อสารที่และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูล
เพื ่ อ ให มี ค วามรู ความเข าใจเกี ่ ย วกั บ ปจจั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลตอการออมและการลงทุ น การผลิ ต สิ น คา
และบริการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูอยางพอเพียง มีมินัยในการใชจาย มุงมั่นในการทำงาน มีความสามารถใน
การแกปญหา และการใชทักษะชีวิตอยูในสังคมไทยและในโลกอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11
ส 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
ส 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

[ หนา 239 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส22104 ประวัติศาสตร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหการสถาปนาอยุธยา ปจจัยที่สงผลตอความเจริญรุงเรืองอยุธยา และพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาในดานการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกูเอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห สืบคนขอมูลอภิปรายนำเสนอ เพื่อความเขาใจในความสำคัญของการศึกษาภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี เชน การควบคุมกำลังคน และศิลปวัฒนธรรม วีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทยผลงานของบุคคลสำคัญของไทยที่มีสวนสรางสรรคชาติไทย เชน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2,พระสุริโยทัย , พระ
นเรศวรมหาราช , พระนารายณมหาราช , สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช , สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาถ (บุญมาก) สามารถเลือกสรรการใชภูมิปญญา ผลงานของบุคคล
สำคัญ เปนแนวทางหรือแบบอยางในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม
เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจ การดำรงความเปนไทยเพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและความสำคัญของวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยรวมทั้งผลงานสำคัญ
ของบุคคลที่มีสวนสรางสรรคชาติไทยใหเจริญรุงเรืองจนถึงปจจุบัน
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
รวม 3 ตัวชี้วัด

[ หนา 240 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส23101 สังคมศึกษา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต โดยเลือกใชแผนที่เฉพาะเรื่อ งและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนขอมูล วิเคราะหการเกิดภัยพิบัติ ทำเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กายภาพและ
สังคมที่มีผลตอทำเล ที่ตั้ง ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต และศึกษาปญหา
จากปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และความรวมมือระหวางประเทศ ที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ศึกษาวิเคราะหความแตกตางของการกระทำความผิด ของคดีอาญาและคดีแพง การมีสวน
รวมคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย การอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลทีเหมาะสม ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงในประเทศ สาเหตุปญหาทางสังคม และแนวคิดใน
กาลดความขัดแยง สงเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาและวิเคราะหระบอบการ
ปกครองแบบตาง ๆ ที่ใชปจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น มีสวนรวมในการตรวจสอบ
การใชอำนาจอธิปไตย และการจัดรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
โดยใชกระบวนการการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลการ
สรุป เพื่อตอบคำถามในการจัดการเรีย นรู เพื่อใหเกิดความสามารถในการคิด ทักษะการคิดแบบเชิงภูมิสัม พันธ
ความสามารถการสื่อสาร การสังเกต การคิดแบบองครวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี การใชเทคนิ คและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร การใชสถิติพื้นฐาน การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร ความสามารถการใชทักษะชีวิต การใช
เหตุผลทางภูมิศาสตร ความเขาใจระบบธรรมชาติและมนุษย ความสามารถในการแกปญหา ใชกระบวนการโดยคิดแบบ
มี ว ิ จ ารณญาณ กระบวนการกลุ ม กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสื บ สวนสอบสวน
กระบวนการทางสังคม กระบวนการสรางเจตคติ กระบวนการสรางคานิยม กระบวนการสรางความตระหนัก
เพื่อใหเกิ ดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิ บ ัติ ในการดำเนิ นชีว ิ ต และใหมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดาน รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 241 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส23102 ประวัติศาสตร 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและใชวิธีการทางประวัติศาสตร ในการศึกษาวิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสต รได
อยางมีเหตุผล และศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว และทองถิ่นของตนตามความสนใจ โดยจัดทำ
โครงงานทางประวัติศาสตร โดยใชทักษะการสังเกต การสืบคน การสำรวจ การวิพากษขอมูล การวิเคราะห การ
สังเคราะห การสรางความรูใหม การใหเหตุผล ทั้งนี้เพื่อ ฝกฝนทักษะการใชวิธีการทางประวัติศาสตรสืบคนเรื่องราว
ตางๆอยางเปนระบบ
การศึกษาวิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยในสมัยรัตนโกสิน ทรในดานตางๆ เกี่ยวกับ การ
สถาปนากรุ ง เทพมหานครเปนราชธานี ไ ทย ปจจั ย ที ่ ส งผลตอความมั ่น คงและความเจริ ญ รุ งเรือ ง บทบาทของ
พระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรี ในการสรางสรรคความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการทางดานการเมือง
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ ศึกษาวิเคราะหสาเหตุปจจัยและผลเหตุการณสำคัญที่
มีต อการพัฒนาชาติไทย เชน สนธิสัญญาเบาวริงในรัชกาลที่ 4 การปฎิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเขารวม
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ศึกษาวิเคราะหบทบาทของไทยในสังคมโลกตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง
ปจจุบัน รวมทั้งวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและวิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาและสรางสรรคชาติไทย
วิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร และอิทธิพลตอการพัฒนาของชาติไทย โดยใชทักษะ
การรวบรวมขอมูล การสืบคน การเชื่อมโยง การวิเคราะห การสังเคราะห การอธิบาย การสรุปความ ทั้งนี้เพื่อใหเขา
ใจความเปนมาของชาติไทย เกิดความรั กและความความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปองและสรางสรรคความเจริญใหประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้
ตัวชี้วัด
ส. 4.1 ม.3/1, ม.3/2
ส. 4.2 ม.3/1, ม.3/2
รวม 4 ตัวชี้วัด

[ หนา 242 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส 23103 สังคมศึกษา 6
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ อธิบายการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงวิเคราะหความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ อธิบายบทบาทหนาที่ของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแสดงความคิดเห็นตอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ ที่มีต อบุคคลกลุ มคนและ
ประเทศชาติอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟอเงินฝดวิเคราะหผลเสียจากการวางงานและแนวทางแกไข
วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ อธิบายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการ
ดำเนิน ชีว ิตและขอคิดจากประวั ติส าวกชาดกเรื่ องเลาและศาสนิ กชนตัว อยางตามที่กำหนด อธิบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือวิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวย
สรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขแกโลก วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ วิเคราะหและประพฤติ
ตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กำหนด
โดยใชกระบวนการตั้งคำถามเชิงเศรษฐศาสตร การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
สรุปเพื่อตอบคำถามในการจัดการเรียนรู เพื่อใหเกิดความสามารถในการคิด ทักษะการคิดแบบการใชวัฏจักรการเรียนรู
5Es ประกอบดวย การกระตุนความสนใจ (Engage) สำรวจคนหา (Explore) อธิบายความรู (Explain) ขยายความ
เขาใจ (Expand) ตรวจสอบผล (Evaluate) ความสามารถในการสื่อสาร การสังเกต การคิดแบบองครวม ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี ความสามารถการใชทักษะชีวิต การใชเหตุผลทางเศรษฐศาสตร กระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ
กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการท างสังคม
กระบวนการสรางเจตคติ กระบวนการสรางคานิยม กระบวนการสรางความตระหนัก
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคในดาน รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รั กความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 243 ]
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อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคตางๆในโลก และวิเคราะหที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่มีผลตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรในภูมิภาคตางๆ ของโลก ศึกษา วิเคราะห เรื่องราวภูมิภาคตางๆของ
โลกมีประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางภูมิศาสตร ตลอดจนพัฒนาการดาน
ตางๆ ทั้งดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในแตละแหง การเรียนรูภูมิหลังและพัฒนาการ
ดานตางๆในแตละภูมิภาคของโลก จะทำใหเกิดความรูความเขาใจในความสืบเนื่องของอารยธรรมจากอดีตถึงปจจุบันได
กระจางชัดมากขึ้น
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 โลกเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญถึงสองครั้ง คือ สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ทำใหมนุษยตองสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจำนวนมหาศาล ความพินาศหายนะจากสงคราม ทำใหมนุษยได
บทเรียนจากความขัดแยงตางๆ และพยายามแสวงหาสันติภาพโดยมีความรวมมือและประสานประโยชนกัน เพื่อใหโลก
เกิดความมั่นคงและความสงบสุข
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3ม ม.3/4
รวม 4 ตัวชี้วัด

[ หนา 244 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา I20201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

การกำหนดประเด็นปญหา การตั้งสมมติฐาน การศึกษาคนควา การรวบรวม การบันทึก การจัดหมวดหมู
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การสรุปความรูและขอคนพบ การนำเสนอแนวคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ
การฝกทักษะ การตั้งประเด็นปญหา การตั้งสมมติฐาน การศึกษาคนควา การรวบรวม การบันทึก การจัด
หมวดหมูขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ดวยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคน รวบรวมขอมูล กระบวนการ
แกปญหาและกระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถเกิดทักษะในการศึกษาคนควา แสวงหาความรู รวบรวม บันทึก วิเคราะห
สรุปความรูขอคนพบ เห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ตั้งประเด็นปญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนทองถิ่น ประเทศได
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจได
3. ออกแบบ วางแผน โดยใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพได
4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายได
5. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูลได
6. วิเคราะหขอคนพบดวยวิธีการที่เหมาะสมได
7. สังเคราะห สรุปองคความรูดวยกระบวนการกลุมได
8. นำเสนอแนวคิดการแกปญหาอยางเปนระบบดวยองคความรูจากการคนพบได
9. บอกประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเองได
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 245 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

กระบวนการขั้นตอน การวางแผน การใชภาษาเพื่อรายงาน การเขียนรายงานการศึกษา การคนควา และการ
นำเสนอความรู ขอคนพบ เพื่อประโยชนตอสังคมและการออกแบบจัดทำโครงงาน
การฝกทักษะการเขีย นรายงานการศึ ก ษาคนควา โดยเรียบเรียง เชื่อมโยงเนื้อหาสาระ ขอมูล อยางมี
ความสัมพันธ สอดคลอง สมเหตุสมผล มีเนื้อหาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถูกตองและสละสลวย ตามหลักการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ และจัดทำเอกสารรายงานไดถูกตองตามหลักการหรือขอกำหนด
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดทักษะการเขียนรายงานการศึกษาคนควาและนำเสนอความรู ขอคนพบ เห็น
ความสำคัญและคุณคาการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
ผลการเรียนรู
1. บอกประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งที่เรียนรูแกสาธารณะได
2. วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงรางได
3. เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำได
4. นำเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือกลุม
(Oral Panel Presentation) ได
5. ใชสื่อ อุปกรณในการนำเสนออยางเหมาะสมได
6. เผยแพรผลงานสูสาธารณะได
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 246 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส31101 สังคมศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การแกปญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวั ฒนธรรมไทย และเลือก
รับวัฒนธรรมสากล สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบตั ิ
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปประยุกตปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 247 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึ ก ษา วิ เ คราะห ลั ก ษณะของสั ง คมชมพู ท วี ป และคติ ค วามเชื ่ อ ทางศาสนาสมั ย ก อนพระพุ ท ธเจา
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากลและมีขอปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปญญาที่ถูกตองใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู การกอตั้ง วิ ธีการสอนและการเผย
แผพระพุทธศาสนา พุทธประวัติดานการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา ขอคิดและแบบอยางการดำเนินชีวิตจาก
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ) พุทธศาสนิกชน
ตัวอยาง (พระนาคเสน-พระยามิลินท สมเด็จพระวั นรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ)
ชาดก (เวสสันดรชาดก) วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 ประกอบดวย ทุกข (ขันธ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3) นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระ
สัทธรรม 3 ปญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะหบุตร สงเคราะหภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธ
ศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝกดีแลวนำสุขมาให บัณฑิตยอมไมแสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนที่ไมถูกนินทาไมมีในโลก ฆา
ความโกรธไดยอมอยูเปน
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแกปญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
ตัวชี้วัด
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 ชี้วัด

[ หนา 248 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส31103 ประวัติศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
ขั้น ตอนของวิธ ีการทางประวัติ ศาสตร คุณคาและประโยชนของวิธ ีการทางประวัติศาสตรที่ม ีต อการศึก ษาทาง
ประวัติศาสตร ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตรตั้งแตความเปนมาของชาติไทยสมัยกอนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย ปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรคภูมิปญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทยใน
ดานตางๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต อสังคมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศที่มีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตรไทย ปจจัยและบุคคลที่สงเสริมสรางสรรคภูมิปญญา
ไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอสังคมไทยในปจจุบัน สภาพแวดลอมที่มีผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทย การกำหนดแนวทางและการมีสวนรวมอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและธำรงความเปนไทย มีคุณลักษณะที่ พึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู รักความเปนไทย มุงมั่นในการทำงาน
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 249 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหนาที่ชาวพุทธเขาใจกิจของสงฆ คุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก การรักษาศีล 8 ทิศทั้ง 6 การเขา
รวมกิจกรรมชาวพุทธ การเขาคายธรรมะ การแสดงตนเปนพุทธมามกะ มารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนตอพระภิกษุ
การปฏิสันถารตอพระสงฆในโอกาสตางๆ การสวดมนตแปล แผเมตตา และการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติ
ปฏฐาน 4 การพัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู เทาทันธรรมดา คิดแบบเปนอยู ในขณะ
ปจจุบัน) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะ การปฏิบัติตนในวันสำคัญ ศาสนพิธี ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคลองกับ มัชฌิมาปฏิปทา การสัมมนาและเสนอแนวทางใน
การศึกษาที่สมบูรณ วิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มรรคมีองค 8
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแกปญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 250 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส32101 สังคมศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศ าสตรในการคนควา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร และนำภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร ลักษณะกายภาพซึ่งทำใหเกิดปญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษยในการสรางสรรควิถีการดำเนินชีวิตของทองถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ความสำคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดำเนินชีวิตของมนุษย สถานการณ สาเหตุ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของ
โลก ระบุมาตรการการปองกันและแกไขปญหากฎหมายและนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บทบาท
ขององคการที่เกี่ยวของ การประสานความรวมมือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ วิเคราะหแนวทางและมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใชทักษะทางภูมิศาสตรดานการสังเกต การคิดวิเคราะห การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร การใชเทคนิค
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองครวม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชสถิติพื้นฐาน ใช
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคน วิเคราะหและสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู รวมถึงดานการสื่อสารและรูเทาทันสื่อ
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะดานจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน มีสวนรวมในการจัดการ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ส5.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3
ส5.2 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 251 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร การคิดตามวินัยแหง พระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา เนนความสัมพันธของ เหตุปจจัยและวิธีแกปญหา
ฝกตนไมใหประมาทมุงประโยชนสุข และสันติภาพแกบุคคล สังคม และโลก
วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
วิเคราะห ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ การเมืองและสันติภาพหรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือศึกษาพุทธสาวก พุทธสาวิกา พระธัมมทินนา เถรี จิตตคหบดี พระอานนท พระปฏาจาเถรี จูฬสุภัททา สมุท
มาลาการ ชาดก–มโหสถชาดก มหาชนกชาดก ศาสนิกชนตัวอยาง พระพรหม มังคราจารย (ปญญานันภิกขุ) ดร.เอ็ม
เบดการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต)
อนาคริกธรรมปาละ
ศึกษาวิเคราะห วิธีการศึกษาและคนควาพระไตรปฎก และคัมภีร ของศาสนาอื่นๆ การสังคายนาและการ
เผยแพรพระไตรปฎก เพื่อใหเห็นคุณคาและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 252 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส32103 สังคมศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

รู เขาใจความหมาย ระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ตลาดและประเภทของตลาด ขอดีขอเสียของตลาดแตละ
ประเภท การกำหนดราคาตาม อุปสงค อุปทาน การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ การกำหนดอัตราคาจาง กฎหมายแรงงาน
บทบาทของรัฐในการควบคุมราคา เพื่อแจกจาย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจชุมชนดวยการนำความสำเร็จของสหกรณบางแหง มา
เปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ อภิปรายบทบาทของรัฐบาลในการแกไขปญหาเงินเฟอ เงินฝด การ
วางงาน ดวยนโยบายการเงิน และการคลัง วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ในยุคโลกาภิวัฒนที่มีผล
ตอสังคมไทย และวิเคราะหผลดีผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ
โดยใชกระบวนการกลุ ม ศึกษาสืบ คน วิเคราะหขอมูล ที่ ไ ดจากขาวสารทางหนั งสื อ พิ ม พ สื่อโทรทั ศ น
อินเตอรเน็ต การสัมภาษณ เพื่อมาเปนกรณีศึกษา หาความจริง และความนาจะเปน
เห็นคุณคา และความสำคัญของเศรษฐศาสตรที่มีผลตอการดำเนินชีวิตประจำวันและตระหนักในคุณคาของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของครอบครัว
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 253 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดี ความชั่ว โยนิโสมมนสิการดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ ประวัติ
พระพุทธเจา มุหมัด พระเยซู
อธิบายคุณคาและความสำคัญของคานิยม และจริยธรรม การขจัดความขัดแยง เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
และพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เนนวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบแบบสามัญลักษณะ
แบบเปนอยู ในขณะปจจุบัน และแบบวิภัชวาท) สามารถสวดมนตแปล และแผเมตตารู และเขาใจวิธีปฏิบัติ และ
ประโยชนของการบริหารจิต และเจริญภาวนา
ศึกษาการบริหารจิตและการเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการ
พัฒนาการเรียนรูคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
ศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนา เชน สาราณียธรรม 6 อธิปไตย 3 มิจฉาววณิชา 5 อริวัตาฒิ 5 โภคอาทิยะ 5 คริสต
ศาสนา ไดแก บัญญัติ 10 ประการ (เฉพาะที่เกี่ยวของ) ศาสนาอิสลาม ไดแก หลักจริยธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวของ) สภาพ
ปญญาในชุมชนและสังคม
ศึกษาหลักธรรม คติธรรม การปฏิบัติตนที่ถูกตองในวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาอื่นรวมถึงการปกปองคุมครองดำรงรักษาพระพุทธศาสนาของพระพุทธบริษัท ในสังคมไทยปลุกจิตสำนึกและการ
มีสวนรวมในสังคมพุทธเพื่อการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก
ตัวชี้วัด
ส1.1 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 ,
ส1.2 ม.4-6/4, ม.4-6/5
รวม 9 ตัวชี้วัด

[ หนา 254 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส33101 ประวัติศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ที่มี
ผลกระทบตอการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณสำคัญตางๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองเขาสูโลกสมัยปจจุบัน ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย สถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21
โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ การวิพากษ การเปรียบเทียบ การใหเหตุผล การวิเคราะห การ
สังเคราะห
เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง เขาใจและ
ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของโลก ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุ ปจจัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเปนของการรวมมือกันสรางสันติสุข สามารถปรับตัวใหดำรงชีวิตอยูในโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ส4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4
ส4.3 ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/5
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 255 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส33102 สังคมศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและวิเคราะหปญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศจากแหลงขอมูลตางๆ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข
ความสำคัญและความจำเปนที่ตองธำรงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข ผลดีผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เสนอแนวทางทางการเมืองการ
ปกครอง ที่นำไปสูความเขาใจและการประสานประโยชนรวมกันระหวางประเทศ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเอง และ
ครอบครัว
โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ การวิพากษ การเปรียบเทียบ การใหเหตุผล การวิเคราะห การ
สังเคราะห
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ คิดวิเคราะห มีความ รักชาติ ศาสน กษัตริย สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 256 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30264 อาเซียนยุคปจจุบัน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

การศึกษาความรูเกี่ยวกับความเปนมา กำเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
การกอตั้ง เปาหมาย และวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน พัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน
พัฒนาการในสมัยโบราณของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาการในสมัยใหมของประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาการใน
สมัยปจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียน การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงานของอาเซียน ขอมูลพื้นฐานของกลุม
ประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน อัตลักษณและสัญลักษณอาเซียน เพลงประจำอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน ลักษณะของธงชาติ สัญลักษณของประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร ประวัติค วามเปนมา ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในอาเซียนได ประชากร ชาติพันธุ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ศาสนาประเทศสมาชิกอาเซียน การศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ชุดประจำชาติอาเซียน ดอกไมประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน สถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน มรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน มรดกโลกทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ ภาษา
อาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน สกุลเงินประเทศสมาชิกอาเซียน และความรวมมือทางดานการทองเที่ยวของอาเซียน
โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการสำรวจ การสืบคน กระบวนการ
นำเสนอขอมูล กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิดวิเคราะห และการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทำงานและอยูรวมกับผูอื่น มีทักษะในการเปนผูนำ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสรางสรรค มองเห็นปญหาสังคม ตระหนักถึงปญหาสังคม และสามารถชวยแกไขปญหา สังคมได การมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยางถูกตอง
มีความตระหนักในความเปนอาเซียน มี ความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน มีสวนรวมรับผิดชอบตอ
ประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความเปนมา เปาหมาย และวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนได
2. อธิบายขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก เชน ธงชาติและตราประจำแผนดิน สภาพทางภูมิศาสตรประวัติ
ความเปนมา การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจได
3. อธิบายเกี่ยวกับของขอมูลดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได
4. วิเคราะหและอธิบายแหลงมรดกโลกในอาเซียนได
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 257 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30284 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ที่ตั้ง ขนาด รูปราง พรมแดน โครงสรางลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยา ภูมิอากาศ ประชากร ความหนาแนนและการกระจายตัวของประชากร การยายถิ่น
ฐานภายในประเทศ การกำเนิ ด เมื อ งหลั ก ในภาคต างๆ องค ประกอบของประชากรการปกครองของไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิเศรษฐกิจประเทศไทย การใช
ประโยชนจากที่ดิน การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว การประมง การคา การกสิกรรม การทองเที่ยว การคมนาคมของ
ประเทศไทยและแผนที่ภูมิศาสตรประเทศไทย
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ ทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ
จริง กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจถึงลัก ษณะทางกายภาพของประเทศไทยที่ทำใหเกิดเปนลักษณะวัฒนธรรม
และเอกลักษณของสังคมในแตละภูมิภาค สามารถวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสภาพภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมที่มีตอ
ลักษณะประชากรและออกแบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ผลการเรียนรู
1. อธิบายที่ตั้ง รูปราง อาณาเขตและผลกระทบจากที่ตั้ง รูปรางและอาณาเขตของประเทศไทยได
2. อธิบาลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทยได
3. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสภาพภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมที่มีต อลักษณะประชากร กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได
4. ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและดำรงลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. สามารถออกแบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและสอดคล องกับ
สภาพของสังคมวัฒนธรรม
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 258 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30224 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของปวงชนชาวไทย การใชอำนาจอธิปไตย องคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิดทรัพย ครอบครัวมรดก กฎหมาย
อาญาเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่ควรรู ประกอบดวย กฎหมายปกครองกฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน กฎหมายการรับราชการ กฎหมายการคุมครองผูบริโภค และกฎหมาย เกี่ยวกับเด็ก
โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม และกระบวนการ
เผชิญสถานการณและแกไขปญหา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไประยุกตปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีร ะเบียบวินัยใฝเรียนรู มี
จิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอยางปกติสุขในสังคมไดทุกระดับ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายและวิเคราะหความสำคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมายกระบวนการตรา
กฎหมายที่สำคัญของประเทศ
2. วิเคราะหการปฏิบัติตนตามกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิดทรัพย
ครอบครัว มรดก
3. วิเคราะหการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับชีวิต รางกาย ทรัพย
4. วิเคราะหการปฏิบัติตนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
5. วิเคราะหความสำคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย แรงงาน
กฎหมายการรับราชการ กฎหมายการคุมครองผูบริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
6. อธิบายกระบวนการยุติธรรมทางแพงและอาญา ปญหาการใชกฎหมาย และแนวทางในการปองกันแกไข
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 259 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา 30235 รัฐศาสตรเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาวิชารัฐศาสตรปรัชญาและทฤษฎีทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง รัฐ ระบอบการเมืองการปกครอง รัฐบาลซึ่งเปนอำนาจหนึ่งของการบริหารประเทศ สถานบันทางการเมือง
และความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) การจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการสราง องค
ความรูดวยตนเอง (Constructivism) ตลอดจนการศึกษาจากสถานการณจริงผานประสบการณนาฏการณ
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในรัฐ ระบอบการเมืองการปกครอง และการปกครองในแบบตาง ๆ ตลอดจน
ผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญทางดานการอาน การคิดวิเคราะห และการสื่อสาร รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาวิชารัฐศาสตร
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง
3. สามารถวิเคราะหและอธิบายความเปนรัฐได
4. สามารถวิเคราะหระบอบการเมืองการปกครองได
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรัฐบาล
6. ศึกษาและทำความเขาใจสถานบันทางการเมืองได
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 260 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30265 อาเซียนยุคปจจุบัน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน สาม
เสาหลักประชาคมอาเซียน ระบบเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐกิจและสิ่งที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน การรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของกลุมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาท
ของกลุมเศรษฐกิจอาเซียนตอประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธภายนอกอาเซียน เชน อาเซียน
บวกสาม ความรวมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียนกับประเทศคูเจรจา อาเซียนกับสหภาพยุโรป
อาเซียนกับสหประชาชาติบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดานตางๆ เชน บทบาททางการเมืองของอาเซียนในสังคม
โลก บทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปญหาของอาเซียนและแนวทางแกไขปญหา โครงงานอาเซียน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน เอกสารที่เกี่ยวของ วิธีดำเนินการ ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา สรุปผล
การศึกษา ประโยชนที่ไดจากการทำโครงงานอาเซียน การสรางสรรคผลงานอาเซียน นวัตกรรมอาเซียน
โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการสำรวจ การสืบคน กระบวนการ
นำเสนอขอมูล กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิดวิเคราะห และการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทำงานและอยูรวมกับผูอื่น มีทักษะในการเปนผูนำ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสรางสรรค มองเห็นปญหาสังคม ตระหนักถึงปญหาสังคม และสามารถชวยแกไขปญหา สังคมได การมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยางถูกตอง
มีความตระหนักในความเปนอาเซียน มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน มีสวนรวมรับผิดชอบตอ
ประชาคมอาเซียนในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน
ผลการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได
2. อธิบายเกี่ยวกับสามเสาหลักประชาคมอาเซียนได
3. วิเคราะหเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนได
4. วิเคราะหอาเซียนในดานเศรษฐกิจ และสิ่งที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซียนได
5. อธิบายการรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธภายนอกอาเซียน
6. วิเคราะหบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดานตางๆ ได
7. วิเคราะหปญหาของอาเซียนและแนวทางแกไขปญหาได
8. นักเรียนสามารถจัดทำโครงงานอาเซียนและสรางสรรคผลงานนวัตกรรมอาเซียน
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 261 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30236 การบริหารราชการไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการจัดองคกร การบริหาร การปฏิบัติงานของระบบราชการไทย บทบาท และอิทธิพลของขาราชการที่มี
ตอการกำหนดนโยบายของรัฐบาล ทัศนคติ พฤติกรรมของขาราชการ วัฒนธรรมทางการบริหาร ความสัมพันธระหวาง
ขาราชการกับประชาชน ปญหาของการควบคุมและความรับผิดชอบของระบบขาราชการไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาของระบบราชการไทย
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ ทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ
จริง กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคกร การบริหาร การปฏิบัติงานของระบบราชการไทย
บทบาท และอิทธิพลของขาราชการที่มีต อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล ทัศ นคติ พฤติกรรม ของขาราชการ
วัฒนธรรมทางการบริหาร ความสัมพันธระหวางขาราชการกับประชาชน ปญหาของการควบคุมและความรับผิดชอบ
ของระบบขาราชการไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของ ระบบราชการไทย
ผลการเรียนรู
1. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระเบียบบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
2. วิเคราะหถึงระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระเบียบบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางมีเหตุผล
3. สามารถนำความรูเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระเบียบบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นไปปรับใชในชีวิตประจำวันได
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคกร การบริหาร การปฏิบัติงานของระบบราชการไทย
5. วิเคราะหปญหาปญหาของการควบคุมและความรับผิดชอบของระบบขาราชการไทย
6. วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบราชการไทย
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 262 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30225 กฎหมายคอมพิวเตอร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

กฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรประเด็นตางๆที่เปนปญหาจากการกระทำอันเกิดจาก
อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอาชญากรรมบนอินเทอรเน็ตซึ่งแตกตางจากอาชญากรรมทาง
กายภาพ ปญหาของการปลอยไวรัส การลักลอบเจาะเขาขอมูล การกอการราย การจารกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจ
ออนไลน การฉอโกงในรูปแบบตางๆ รวมทั้งปญหาของเจาพนักงานตำรวจในการ สอบสวนและการดำเนินคดี การ
คนหาและพิสูจนหลักฐานดิจิตอล
โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม และกระบวนการ
เผชิญสถานการณและแกไขปญหา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไประยุกตปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยใฝเรียนรู มี
จิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอยางปกติสุขในสังคมไดทุกระดับ
ผลการเรียนรู
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในหลักเกณฑกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำความรูไปใชในการวินิจฉัยปญหาหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นได
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลักการของกฎหมายและเห็นความสัมพันธกับความจำเปนของกฎหมายอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอรกับสังคม
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 263 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30222 การเมืองการปกครองไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ประวัติความเปนมา และพัฒนาการ ดานการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนการ และ สถาบั น ที ่ เ กี ่ ย วของกั บ การเมื อ งการปกครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยฉบั บ
ปจจุบัน เขาใจเหตุการณทางการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา
เพื่อใหมีความเขาใจระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนและมีสวนรวมในการปกครอง
แบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการเมืองการปกครองเบื้องตน
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของไทย
3. มีความรูและเขาใจ เกี่ยวกับ กระบวนการ และสถาบันที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
ไทยฉบับปจจุบัน
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน ตระหนักในบทบาทหนาที่ของคนและ
มีสวนรวมในการสงเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 264 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30267 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห การทองเที่ยวความสัมพันธเชิงประวัติศาสตรและสังคมมนุษยในมิติตางๆ วัฒนธรรม และศิลป
วิทยาการไทย การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของแหลงมรดกโลกในไทยที่ควรคาแก
การอนุรักษ ประวัติศาสตรทองถิ่นพัฒนาการชุมชนยอยในสังคมใหญ รองรอยหลักฐานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัย
ตางๆ โบราณสถาน วรรณกรรม นาฏศิลปและดนตรี ประเพณีไทย
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ
จริง กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
เพื่อใหผูเรียนมีความรูเขาใจ ถึงความเปนมาของสถานที่ตางๆ ไดอยางลึกซึ้ง เห็นคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ตลอดจน สามารถวิเคราะหการทองเที่ยวที่มีความสัมพันธเชิงวิชาประวัติศาสตร สังคมมนุษยในมิติ ไดอยางเปนเหตุ
เปนผล มีจิตสำนึกตอแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวจนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายการทองเที่ยวที่มีความสัมพันธกับประวัติศาสตร สังคมมนุษยในมิติตางๆได
2. วิเคราะหความสัมพันธ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงองคความรูได ตามวีธีการตามประวัติศาสตร
3. เกิดการเรียนรูและประยุกตใชความรูจากการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในการประกอบอาชีพและเพิ่ม
มูลคาผลผลิตจากการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
4. ตระหนักเพื่อการอนุรักษและสรางสำนึกใหเห็นคุณคาของแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร
และศิลปวิทยาการไทย
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 265 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30283 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญและองคประกอบของการทองเที่ยว ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการทองเที่ยว
รูปแบบการทองเที่ยว โครงสรางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
ความสำคัญและบทบาทหนาที่ของมัคคุเทศก ธุรกิจที่เกี่ยวของกับมัคคุเทศก การวางแผนการจัดนำเที่ยว การ
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวรวมสมัย ปญหาและผลกระทบจากการทองเที่ยว
แนวทางการแกไขและการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการมีสวนรวม กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ และกระบวนการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การทองเที่ยวรวมสมัย บทบาทสำคัญของมัคคุเทศกกับการทองเที่ยว นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
เปนแนวทางการปฏิบัติตนในการมีส วนรวมในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยวรวมสมัย การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความสำคัญ องคประกอบ และปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการทองเที่ยวได
2. อธิบายรูปแบบและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวได
3. วิเคราะหความสำคัญ บทบาทหนาที่ และธุรกิจที่เกี่ยวกับมัคคุเทศกได
4. นำความรูพื้นฐานของมัคคุเทศกไปวางแผนการจัดนำเที่ยวในชุมชนได
5. อธิบายลักษณะสำคัญของการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติได
6. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได
7. เสนอแนวทางการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และจัดการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติได
8. วิเคราะหความสำคัญและหลักการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได
9. วางแผนจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมได
10. บอกความสำคัญของการทองเที่ยวรวมสมัยได
11. อธิบายลักษณะการทองเที่ยวรวมสมัย และเสนอรูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับทองถิ่นของตนเองได
12. วิเคราะหความสำคัญและหลักการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได
13. มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
รวม 13 ผลการเรียนรู

[ หนา 266 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส 30223 ทักษะชีวิตและสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา สืบคน วิเคราะหความสำคัญและที่มาของการศึกษาทักษะชีวิตในสังคม องคประกอบและการพัฒนา
ทักษะชีวิตในสังคม มนุษยกับสังคม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสำคัญของมนุษย
สัมพันธ องคประกอบพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในการทำงาน มรรยาทไทย มรรยาททางสังคม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยใชทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะกระบวนการกลุ ม ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจหลักการดำเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมนุษย
สัมพันธในการทำงาน มีมรรยาทไทยและมรรยาทสังคม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีทักษะสำคัญและจำเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. วิเคราะหความสำคัญของทักษะชีวิตในสังคมและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
2. เห็นคุณคาและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได
3. วิเคราะหความสำคัญของมนุษยสัมพันธและปฏิบัติตนเปนผูมีมนุษยสัมพันธในการทำงานได
4. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงการมีมรรยาทไทยและมรรยาทสังคมได
5. เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
สามารถนำไปประยุกตใชได
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 267 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30261 ทองถิ่นของเรา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพ และปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ศึกษาประวัติ การ
ตั้งถิ่นฐาน เหตุการณสำคัญๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร ที่มีผลทางกายภาพของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินชีวิตของ
คนในกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม ศิลปหัตถกรรมและงานชาง ภาษ าและ
วรรณกรรม การละเลนพื้นบาน ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในกรุงเทพมหานคร ศึกษาภูมิปญญา
ชาวบานและเทคโนโลยีด านการทำมาหากิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศึกษาเอกลักษณทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ศึกษาบุคคลสำคัญทางดานศาสนา ประวัติศาสตร ศิลปนแหงชาติ
และผูที่สรางชื่อเสียงใหกับกรุงเทพมหานคร ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ
จริง กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคา
ของตนเองและทองถิ่น มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความภาคภูมิใจ และดำเนิน
ชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นตนเอง มีจิตสำนึกรักแผนดินถิ่นเกิด เปนพลเมืองที่ดีของชุมชน
และของชาติ มีส วนรวมในการอนุรักษ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป ญญาชาวบาน ยึ ดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ที่มุงทำประโยชน สรางสิ่งที่ดีใหกับชุมชน และอยูรวมกัน
อยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสืบคนประวัติความเปนมาของกรุงเทพมหานครโดยใชหลักฐานที่หลากหลาย
2. นักเรียนอธิบายสภาพแวดลอมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร
3. นักเรียนอธิบายเหตุการณที่สำคัญๆ ของทองถิ่นที่สงผลตอการดำเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร
4. นักเรียนอธิบายภูมิปญญาของคนกรุงเทพมหานครที่สงผลตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน
5. นักเรียนประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมตางๆ ในทองถิ่น
6. นักเรียนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. นักเรียนอธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น
8. นักเรียนสรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
9. นักเรียนรูคุณคาสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
10. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวม 10 ผลการเรียนรู

[ หนา 268 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ส30263 เหตุการณปจจุบัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาพื้นฐานการเมืองระหวางประเทศที่เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันของโลก หลักความสัมพันธและความ
ขัดแยง ทฤษฎีลัทธิการเมืองและวิกฤติการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของโลก การจัดตั้งองคการระหวางประเทศเพื่อ
รักษาสันติภาพและความมั่นคงศึกษาสภาพและขอมูลเหตุของความขัดแยงในรูปแบบตางๆ ที่สงผลกระทบตอภูมิภาค
ตางๆ ของโลก การกอการรายในสาเหตุ ขบวนการ วัตถุประสงคและการเคลื่อนไหว ในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งแนวทาง
แกปญหาของกลุมกอการรายตางๆ ปญหาสงครามเย็น สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ปญหาตะวันออก
กลาง ปญหาพลังงาน ปญหา เงินเฟอและการวางงาน ปญหาประชากรและความยากจน ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ
ปญหาทางวัฒนธรรมจิตใจรวมทั้งความพยายามในการสรางสันติภาพในโลกและการวิเคราะห ขาวตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมโลก
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลปฏิบัติจริ ง สรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
ในการคิดวิเคราะห การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ ความหมายทางสังคม และนำประสบการณดานความรู
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไป ใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และนำไปใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค
เพื่อตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอประวัติศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรมเปนหลักในการ
ดำเนินชีวิต สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความ
เชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจถึงสภาพการเมืองระหวางประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในดานความขัดแยงระหวาง
ประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ
2. รูและเขาใจองคการระหวางประเทศ ความสำคัญ บทบาท องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค
3. วิเคราะหสถานการณและเหตุการณสำคัญตางๆที่ส งผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เขาสูโลกสมัยปจจุบัน
4. วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมไทยและสิ่งแวดลอมโลก
5. เรียนรูและเขาใจวิกฤตเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก
6. วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมโลกปจจุบัน
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 269 ]
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ภาค
ชั้น
รหัสวิชา
เรียน
1
พ21101
สุขศึกษา 1
1
พ21105
พลศึกษา 1
ม.1
2
พ21102
สุขศึกษา 2
2
พ21106
พลศึกษา 2
1
พ22101
สุขศึกษา 3
1
พ22105
พลศึกษา 3
ม.2
2
พ22102
สุขศึกษา 4
2
พ22104
พลศึกษา 4
1
พ23101
สุขศึกษา 5
1
พ23103
พลศึกษา 5
ม.3
2
พ23102
สุขศึกษา 6
2
พ23104
พลศึกษา 6

ชื่อวิชา

จำนวน
หนวยกิต
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1
1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

*หมายเหตุ

ภาค
เรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1
2
1
2
1
2

พ31101
พ31102
พ32101
พ32102
พ33101
พ33102

สุขศึกษาและพลศึกษา 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 6

1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5 วิชาสุขศึกษา
2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6 วิชาพลศึกษา

[ หนา 270 ]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.5
ม.6

ภาคเรียน รหัสวิชา
1
2
1
2
1
2
1
2

พ31203
พ32101
พ32102
พ30201
พ30202
พ30203
พ30204

ชื่อวิชา
นันทนาการ
พัฒนาทักษะทางกีฬา 3
พัฒนาทักษะทางกีฬา 4
เพศวิถีศึกษา 1
เพศวิถีศึกษา 2
สาธารณสุขเบื้องตน 1
สาธารณสุขเบื้องตน 2

จำนวน
หนวยกิต
1
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
3
3
1
1
1
1

[ หนา 271 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ21101 สุขศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญและวิเคราะหระบบประสาท และระบบตอมไรทอที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุน วิธีดูแลรักษา ระบบประสาท และระบบตอมไรทอใหทำงานตามปกติ ภาวะการเจริญเติบโตทาง
รางกายของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน แนวทางในพัฒนาการตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย จิตใจ อารมณและพัฒนา การทางเพศอยางเหมาะสม ทักษะ การปฏิเสธเพื่อปองกันตนเองจากการถูก
ลวงละเมิดทางเพศ
โดยใชวิธีการการใหความรู และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาความสำคัญของการนำความรู ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมในการเสริมสรางคุณภาพและชีวิตที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
พ 1.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
พ 2.1ม.1/1, ม.1/2
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 272 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ21102 สุขศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญและวิเคราะหหลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ การควบคุมน้ำหนักของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน วิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวย
อยางปลอดภัย อาการของผูติดสารเสพติดและการปองกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธของการใช สารเสพติดกับ
การเกิดโรคและอุบัติเหตุ วิธีการชักชวนผูอื่นใหลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใชทักษะตาง ๆ
โดยใชวิธีการการใหความรู และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และเห็นคุณคาความสำคัญของการนำความรู ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมในการเสริมสรางคุณภาพและชีวิตที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
พ 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
รวม 8 ตัวชี้วัด

[ หนา 273 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ 21105 พลศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหและเขารวมเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะทางกลไกและทักษะ
พื้นฐานนำไปสูการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใชทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา
รวมกิจกรรมนันทนาการและนำหลักความรูที่ไดไปเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น การออกกำลังกายและเลนกีฬา ออก
กำลังกายและเลือกเขารวมเลนกี ฬาตามความถนัด ความสนใจอยางเต็มความสามารถเพื่อเปนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
พรอมทั้งมีการประเมินการเลนของตนและผูอื่น
โดยใชวิธีการการใหความรู การอภิปราย ฝกทักษะ ฝกปฏิบัติ การทำงานแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล การทำ
กิจกรรมกลุม และการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ เห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรูและ
ทักษะไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
พ 3.2 ม.1/1, ม.1/2
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 274 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ 21106 พลศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเลน เรีย นรูรูปแบบ วิธีการรุก และปองกันในการเลน
กีฬาที่เลือกและนำไปใชในการเลนอยางเปนระบบ การเลนกีฬาและการทำงานเปนทีมอยางสนุกสนาน ยอมรับความ
แตกตางระหวางวิธีการเลนกีฬาของตนเองกับผูอื่น สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
โดยใชวิธีการการใหความรู การอภิปราย ฝกทักษะ ฝกปฏิบัติ การทำงานแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล การทำ
กิจกรรมกลุม และการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ เห็นคุ ณคาและความสำคัญของการนำความรูและ
ทักษะไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
พ 3.2 ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 , ม.1/6
รวม 4 ตัวชี้วัด

[ หนา 275 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ22101 สุขศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาในวัยรุน ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาในวัยรุน เชน พันธุกรรม
สิ่งแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่องเพศ ไดแก ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน สื่อ ปญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน วิธีปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอดส และการ
ตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวไดอยางเหมาะสมความสัมพันธของสมดุล
ระหวางสุขภาพกายและจิตใจพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด
โดยใชวิธีการการใหความรู การอภิปราย การเรียนรูแบบรวมมือ คิดวิเคราะห สังเคราะห การสืบคนขอมูล
การทำกิจกรรมกลุม และการตั้งคำถาม
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีค วามสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ เห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ถูกตองเหมาะสมในการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.2/1, ม.2/2
พ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
พ 4.1 ม.2/4, ม.2/7
รวม 8 ตัวชี้วัด

[ หนา 276 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ22102 สุขศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญ วิเคราะห อธิบายลักษณะอาการเบื้องตนของผูมีปญหาสุขภาพจิต วิธีป ฏิบัติตนเพื่อจัดการ
กับอารมณและความเครียดเลือกใชบริการทางสุขภาพอยางมีเหตุผล ผลของการใชเทคโนโลยีที่มีต อสุขภาพความ
เจริญกาวหนาทางการแพทยที่มีผลตอสุขภาพ วิธีการ ปจจัย และแหลงที่ช วยเหลือฟนฟูผู ติดสารเสพติด วิธีการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง ใชทักษะชีวิตในการปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณคับขันที่อาจ
นำไปสูอันตราย
โดยใชวิธีการการใหความรู การอภิปราย การเรียนรูแบบรวมมือ คิดวิเคราะห สังเคราะห การสืบคนขอมูล
การทำกิจกรรมกลุม และการตั้งคำถาม
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ เห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ถูกตองเหมาะสมในการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภ าพชีวิต
อยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 277 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ22105 พลศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ ของกิจกรรมพลศึกษา เขารวมกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมการออกกำลังกาย เลนกีฬาตามความถนัดและความสนใจ พรอมทั้งวิเคราะหความแตกตาง ระหวางบุคคลเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาตนเอง แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรคในการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ ฝกทักษะการบริหาร
รางกาย การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน และการเลนกีฬาตามลำดับขั้นตอน โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา เพื่อใหมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การเลนกิจกรรมเขาจังหวะ ทักษะในการเลนกีฬา มีคุณธรรม เห็นคุณคาของการเลน
กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการสรางความ
ตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห และทักษะการมีสวน
รวม
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน ซื่อสัตยสุจริต รักความ เปนไทย
อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 278 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ22104 พลศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหลักการเพิ่มพูนความสามรถในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน ที่นำไปสูการพัฒนา
ทักษะการเลนกีฬากระบี่กระบอง ประโยชน และความสำคัญของการออกกำลังกายและเลนกีฬาไทยกระบี่กระบอง จน
เปนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาและขอตกลงในการเลนกีฬาไทยกระบี่กระบองเกมกีฬาไทย กีฬาพื้นบาน และแขงขัน
กีฬา รูปแบบ วิธีการรายรำไมรำ ทักษะไมตี ทักษะการตอสู ทักษะการรุกการรับ ของการตอสู และปองกันตัวในการ
เลน การแขงขันกระบี่กระบอง และการแขงขันกีฬาไทยและกีฬาพื้นบาน ของตนเองกับผูอื่นและการรวมกันทำงานเปน
ทีม มีคุณธรรม เห็นคุณคาของกิจกรรมทางพลศึกษาและการเลนกีฬา สามารถนำเอาความรู ที่ไดจากการเรียน ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูความเขาใจกระบวนการกลุมกระบวนการสรางความ
ตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห และทักษะการมีสวน
รวม
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวิสัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทำงาน ซื่อสัตยสุจริตรั กความเปนไทย
อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
พ 3.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
รวม 8 ตัวชี้วัด

[ หนา 279 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ23101 สุขศึกษา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญ วิเคราะห เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาแต
ละชวงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต อนามัยแมและเด็ก และการวางแผนครอบครัวและ
วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภ สาเหตุและแนวทางปองกัน แกไขความขัดแยงใน
ครอบครัว กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตาง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณคาทางโภชนาการ
โดยใชวิธีการการใหความรู การอภิปราย การเรียนรูแบบรวมมือ คิดวิเคราะห สังเคราะห การสืบคนขอมูล
การทำกิจกรรมกลุม การตั้งคำถาม การเผชิญสถานการณและการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ เห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ถูกตองเหมาะสมในการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
พ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
พ 4.1 ม.3/1
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 280 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ23102 สุขศึกษา 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญ วิเคราะห อธิบาย เสนอแนวทางปองกันโรคที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยและการตายของ
คนไทย รวบรวมขอมูลและเสนอแนวทางไขปญหาสุขภาพในชุมชน การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การ
พักผอน และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายแลพัฒนาไดตามความแตกตางระหวาง
บุคคล ปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและแนวทางปองกันการใชความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให
หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในการแกปญหา อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธของ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี
โดยใชวิธีการการใหความรู การอภิปราย การเรียนรูแบบรวมมือ คิดวิเคราะห สังเคราะห การสืบคนขอมูล
การทำกิจกรรมกลุม การตั้งคำถาม การฝกปฏิบัติ การเผชิญสถานการณและการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เ รียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ เห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ถูกตองเหมาะสมในการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 281 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ23103 พลศึกษา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหและเขารวมเลนกีฬาไทยและกีฬาสากล โดยใชเทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม นำหลัก
ความรูและทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและการเลนกีฬาไปใชสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
เปนระบบ รวมกิจกรรมนันทนาการและนำหลักการความรูวิธีการไปขยายผลการเรียนรูใหกับผูอื่น มีมารยาทในการเลน
กีฬาและดูกีฬาดวยความมีน้ำใจนักกีฬา ออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจากการเลน
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนดวยความภาคภูมิใจ
โดยใชวิ ธ ี ก าร การใหความรู ฝกทั ก ษะ และการอภิ ป ราย เพื ่ อ ใหเกิ ด ความรู ความคิ ด ความเขาใจ
ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห
อยางเปนระบบ
เพื่อใหเห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรูและทักษะไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
รวม 3 ตัวชี้วัด

[ หนา 282 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ23104 พลศึกษา 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาปฏิบัติตามกฎ กติกา และ ขอตกลงในการเลนตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิดที่ไดไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนในสังคม จำแนกกลวิธีการรุก การปองกันและใชในการเลนกีฬาที่เลือกและการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม
กับทีมไปใชตามสถานการณของการเลนการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและเล นกีฬาเปน
ประจำ ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาไดตามความแตกตางระหวางบุคคล
โดยใชวิ ธ ี ก าร การใหความรู ฝกทั ก ษะ และการอภิ ป ราย เพื ่ อ ใหเกิ ด ความรู ความคิ ด ความเขาใจ
ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห
อยางเปนระบบ
เพื่อใหเห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรูและทักษะไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 283 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห และอธิบายกระบวนการสรางเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะตาง ๆ
วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัววิเคราะหอิทธิพลของ
ครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตอการเจริญเติบโตทางเพศและการดำเนินชีวิต คานิยมในเรื่องเพศตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ วิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียนและเยาวชน
ในชุมชน เพื่อหาแนวทางและเลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกันและลดความขัดแยงของนักเรียนหรือเยาวชนใน
ชุมชน การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครอง การใช การจำหนาย และโทษทางกฎหมายของสารเสพติด มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมปองกันความเสี่ยง
ตอการใชยา การใชสารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม สามารถใชทักษะการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง และสามารถแสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูก
วิธี
โดยใชกระบวนการคิด การนำไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา กระบวนการสรางความ
ตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุม การอภิปรายและการมีสวนรวม
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัว
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2
พ 2.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/4
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

[ หนา 284 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา ประวัติความเปนมากีฬาแบดมินตัน ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน การตีและการรับลูกโดง การตี
และรับลูกหยอด การตีและรับลูกดาด การตีแลรับลูกตบ การสงลูกยาว การสงลูกสั้น รูและเขาใจกติกาเบื้องตนของการ
แขงขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว ประเภทคู ประเภทคูผสม มีมารยาทในการดูแลการเลน มีน้ำใจนักกีฬาและรูจักการ
รักษาอุปกรณการเลน สามารถนำทักษะการเลนแบดมินตันไปใชในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองได
โดยใชกระบวนการทักษะปฏิบัติ การเรียนรู ความเขาใจ กระบวนการกลุ ม และการมีสวนรวมเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝเรียนรู มีความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย อยูอยางพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
พ 3.1ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4, ม.4-6/5
พ 3.2ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4
รวม 9 ตัวชี้วัด

[ หนา 285 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห และอธิบายกระบวนการสรางเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะตาง ๆ
วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว เลือกใชทักษะที่
เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยงและแกปญหาเรื่องเพศและครอบครัว ปฏิบัติตนตามสิทธิพื้นฐานของผูบริโภค
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภควิเคราะหสาเหตุการเจ็บปวยและการตายของคนไทย ปจจัยที่มีผลตอ
สุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปองกัน
โดยการใชกระบวนการคิด การนำไปใช การวิเคราะห กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการสืบคน
ขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม การอภิปรายและการมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 286 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกาย หลักการออกกำลังกาย ทักษะเบื้องตนของ
กีฬาแฮนดบอล การเลนเปนทีม การเคลื่อนไหว กฎ กติกาในการเลน วิธีการรุกและการปองกันในการแขงขัน การมี
น้ำใจนักกีฬา การทำงานเปนทีม การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและเลนกีฬาเปนประจำ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาไดตามความแตกตางระหวางบุคคล และมีทักษะกลไกในไปใชในชีวิตประจำวัน
โดยใชวิธีการ การใหความรู ฝกทักษะ การสืบคนขอมูลจากหนังสือตาง ๆ ขาวสารและการอภิปราย เพื่อให
เกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สามารถตัดสินใจ เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะหอยางเปนระบบ เห็นคุณคาและความสำคัญของการนำความรู และทักษะไปใช
ประโยชนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
พ 3.1ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5
รวม 5 ตัวชี้วัด

[ หนา 287 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหและอธิบายกระบวนการสรางเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะตาง ๆบทบาท
ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพและแนวทางการเลือกบริโภคอยางฉลาดและปลอดภัย ปฏิบัติตนตามสิทธิพื้นฐานของผูบริโภคและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค วิเคราะหผลกระทบและโทษทางกฎหมายของสารเสพติดที่เกิดจากการ
ครอบครอง การใช และการจำหนาย ทั้งตอตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม มีการวางแผน กำหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัยในชุมขน มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพและจัดกิจกรรมสรางเสริม
ความปลอดภัยในของบุคคลในชุมชน
โดยการใชกระบวนการเรีนรรู คิดวิเคราะห ทักษะการปฏิบัติ กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการ
ทำงานเปนกลุม การอภิปรายและการมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำแนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและครอบครัว
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 288 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทการเตนลีลาศ ฝกทักษะการบริหารรางกาย การเคลื่อนไหว
ขั้นพื้นฐาน และการเลนกีฬาตามลำดับขั้นตอน โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพล
ศึกษา และกีฬาประเภทลีลาศ ทักษะในการเลนกีฬา มีคุณธรรม เห็นคุณคาของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการบวนการสรางความ
ตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะหและทักษะการมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัยใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน ซื่อสัตยสุจริต รักความเปนไทย อยูอยาง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
พ 3.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5
พ 3.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4
พ 4.1 ม.4-6/7
รวม 8 ตัวชี้วัด

[ หนา 289 ]
คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)
วิชา พ31203 นันทนาการ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11-4/13 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมาย ความสำคัญและขอบขายของกิจกรรม
นันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผูนำนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการในหนวยงานตางๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และนันทนาการการทองเที่ยว
โดยใชกระบวนการทักษะปฏิบัติในการเปนผูนำนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในหนวยงานตางๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และนันทนาการการทองเที่ยว
เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการไดตามความถนัด และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนันทนาการได
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการได
3. อธิบายและจําแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได
4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผูนํานันทนาการได
5. จัดกิจกรรมนันทนาการได
6. อธิบายกิจกรรมนันทนาการในหนวยงานตางๆได
7. ปฏิบัติและเลนเกมนันทนาการได
8. ปฏิบัติและรองเพลงนันทนาการได
9. อธิบายความหมายของนันทนาการกับการทองเที่ยวได
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 290 ]
คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)
วิชา พ32201 พัฒนาทักษะทางกีฬา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาและมีส วนรวมในการปฏิบัติจริงในกิจกรรมของกีฬาเปตอง กติกา มารยาท วิธีเลน การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาเปตอง ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย ทักษะการ
เลนกีฬาประเภททีม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของสุขภาพ สมรรถภาพ ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาเปตองของตนเอง และของผู อื่น สามารถออกกำลัง กายและเลนกี ฬาเปตองเพื่ อนำไปใชออกกำลัง กายใน
ชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นได รวมไปถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองใหมีสมรรถภาพทาง
กายที่ดีขึ้น
การฝกปฏิบัติจริง การนำความรูความคิด ทักษะกระบวนการไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และนำไปใชอยาง
สรางสรรคในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทำงานรวมกับผูอื่น
ได มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ ใชการวัดผลและการประเมินผลอยางหลากหลาย
ประเมินตามสภาพความเปนจริง ครอบคลุมความเปนจริงทักษะ ทั้งดานความรู กระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยม
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาเปตองไดอยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติทักษะของกีฬาเปตองและวิธีการออกกำลังกาย
ไดอยางถูกตอง
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีกับการออกกำลังกายและการเรียนวิชาพลศึกษา
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 291 ]
คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)
วิชา พ32202 พัฒนาทักษะทางกีฬา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาและมีสวนรวมในการปฏิบัติจริงในกิจกรรมของกีฬาฟุตซอล กติกา มารยาท วิธีเลน การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาฟุตซอล ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกาย ทักษะการ
เลนกีฬาประเภททีม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของสุขภาพ สมรรถภาพ ความปลอดภัยในการเลน
กีฬาฟุตซอลของตนเอง และของผู อื่น สามารถออกกำลังกายและเลนกีฬาฟุตซอล เพื่อนำไปใชออกกำลังกายใน
ชีวิตประจำวันและเผยแพรความรูใหกับผูอื่นได รวมไปถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองใหมีสมรรถภาพทาง
กายที่ดีขึ้น
การฝกปฏิบัติจริง การนำความรูความคิด ทักษะกระบวนการไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และนำไปใชอยาง
สรางสรรคในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทำงานรวมกับผูอื่น
ได มีความรั บผิดชอบ มีความเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ ใชการวัดผลและการประเมินผลอยางหลากหลาย
ประเมินตามสภาพความเปนจริง ครอบคลุมความเปนจริงทักษะ ทั้งดานความรู กระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายสรุปประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอลได
2. บอกและปฏิบัติการเคลื่อนไหวโดยการวิ่งสไลดและกระโดดได
3. ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการทรงตัว การหยุด การครอบครองลูก และการหมุนตัวสำหรับการเลนกีฬาฟุตซอลได
4. ปฏิบัติทักษะในการรับสงลูกในรูปแบบตางๆที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติทักษะในการยิงประตูไดตามเกณฑที่กำหนด
6. ปฏิบัติทักษะการหลอก การหลบ และการปองกันในกีฬาฟุตซอลไดตามเกณฑที่กำหนด
7. อธิบายวิธีการเลนฟุตซอลเปนทีมและระบบตางๆได
8. นำทักษะที่ไดรับการฝกไปประกอบและแกไขปญหาเฉพาะหนาในการเลนทีมได
9. เลนฟุตซอลดวยความสนุกสนานและเปนสากลนิยม มีความเคารพกฎ กติกา และมารยาทที่วางไว
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 292 ]

วิชา พ30201 เพศวิถีศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

มีความรูความเขาใจ สามารถระบุถือระบบสืบพันธุเพศชายและเพศหญิงวาในแตละอวัยวะนั้นมีหนาที่อยางไร
การดูแลตนเองเพื่อที่จะใหระบบสืบพันธุของตนเองนั้นทำงานเปนปกติและมีประสิทธิภายนั้นทำอยางไรบาง ซึ่งในสิ่งที่
สำคัญตอมาในเรื่องอวัยวะที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นคือการดูแลสุขอนามัย ในรางกายของคนเรานั้นการดูแลความสะอาด
รางกายถือเปนสิ่งที่จะทำใหกอเกิดสุขลักษณะที่ดี แตตองดู แลครบทุกสวนของรางกายใหสะอาดโดยเฉพาะอวัยวะ
ภายนอกที่เกี่ยวกับเพศซึ่งเปนสวนที่คอนขางดูแลไดยากเปนสวนที่เกิดปญหาในลักษณะสุขอนามัยไดงาย จึงตองเรียนรู
วิธีการดูแลตนเอง การทำความสะอาด พฤติกรรมที่ไมควรทำ และพฤติกรรมที่ทำโดยปกติตามลักษณะทั่วไปแตแทจริ ง
ก็เปนความเสี่ยงที่ทำใหสุขลักษณะเรื่องเพศนั้นมีปญหาได
โดยใชทักษะกระบวนการ อธิบาย ระบุ วิเคราะห ในเรื่อง ความสัมพันธระหวางเพศไดอยางถูกตองเนื่องจาก
วัยรุนนั้นเปนวัยที่ยอมแสวงสังคมที่จะทำใหเขามีบทบาทในกลุมนั้นๆซึ่งในกลุมสังคมนั้นยอมเพศที ตางกันไปและมี
ความสัมพันธไดทั้งการเปนเพื่อนและการมีความรัก ถือสิ่งเปนสิ่งปกติตามวัยและความตองการของตัวมนุษย แตทวาสิ่ง
ที่ตองเรียนรูอยางมากคือการวางตัวตอเพศตรงขามใหเหมาะสมกับความสัมพันธ สถานะ บริบท วัฒนธรรมเพราะหาก
การวางตัวตอเพศตรงขามไมเหมาะสมอาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่สงผลเสียตอผูกระทำและผูถูกกระทำได
แนนอนวาคนเรานั้นจะมองเพศสังคมวามีแตผูชายและผูหญิงตามหลักของกายภาพ ชายหญิงบางกลุมถึงกายภาพจะ
ระบุวาเปนเพศชายหรือหญิง แตความรูสึกจิตใจเขาอาจจะไมตรงกับเพศของตนเองซึ่งนี้เขาเรี ยกวารสนิยมทางเพศหรือ
เพศวิถี นักเรียนจึงรูจักรสนิยมทางเพศเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงแตกตางกันแตสามารถอยูรวมกันไดมองกลุมคนเหลานี้
เปนปกติไมมีการอคติมองที่การกระทำมากกวาการมองที่รสนิยมทางเพศ
ตองยอมรับวาในปจจุบันนั้นเรื่องเพศเปนเรื่องอยูใกลตัวของกลุมคนทุกกลุม ซึ่งหากเรา
เพื่อใหเกิดความรูเรื่องเพศที่ถูกตองนั้นก็ไมกอใหเกิดปญหาวิกฤตทางเพศที่สงผลกระทบตอตนเองและผู อื่น
วัยรุนเปนวัยที่เรื่องเพศเปนปจจัยหนึ่งที่เขามามีอิทธิพลตอวัยนี้เปนอยางมาก จึงตองรูวาเหตุและปญหาอะไรในที่มผี ล
มาจากความรูเรื่องเพศที่ผิดและไมเหมาะสม ที่จะไมทำใหตนเองและคนรอบขางไดรับผลกระทบจากความรูที่ผิด เรื่องที่
สรางปญหาใหกับวัยรุนมากที่สุดในเรื่องเพศคือการขาดความรูเรื่องของการมีเพศสัมพันธ เพศสัมพันธนั้นเปนกิจกรรม
สำหรับบุคคลที่มีความตองการตั้งสองฝายและหากไมมีการคุมกำเนิดก็จะทำใหเกิดการตั้งครรภได วัยรุนรางกายมีความ
พรอมในการตั้งครรภแตไมมีความพรอมในเรื่องของ วุฒิภาวะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจนำไปสูการสรางภาระใหตนเอง
และบุคคลอื่นๆที่อยูรอบขาง ดังนั้นวัยรุนตองสามารถอธิบายผลเสียของการมีเพศสัมพัน ธุกอนวัยอันควรได และตองมี
ความยังยั้งชั่งใจไมเอาความรูอารมณเปนที่ตั้งแตตองเอาความเหมาะสมและผลกระทบมาเปนปจจัยในการตัดสินใจที่จะ
มีหรือไมเพศสัมพันธุ
โดยทั้งหมดนี้เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูเรื่องเพศที่มากยิ่งขึ้นจะทำใหนักเรียนมีเกิดทักษะชีวิต และทัศนคติที่ดีตอเรื่อง
เพศใหอยู กรอบ วัฒธรรมและความเหมาะสม
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ผลการเรียนรู
1. ระบุหนาที่ของระบบสืบพันธุได
2. เขาใจถึงความแตกตางของระบบสืบพันธุเพศชายและหญิง
3. อธิบายไดวาระบบสืบพันธุมีความสำคัญและเกี่ยวของกับเรื่องเพศอื่นอยางไรบอกถึงคานิยมทางสังคมใน
เรื่อง ภาพลักษณรางกาย ซึ่งสงผลตอความรูสึกมั่นใจในตนเองของวัยรุนหญิงชาย
4. บอกความสำคัญของการดูแลสุขอนามัยทางเพศได
5. บอกถึงผลเสียของการไมดูแลสุขอนามัยทางเพศ
6. บอกพฤติกรรมที่ควรทำและไมควรในเรื่องของสุขอนามัยทางเพศได
7. อธิบายไดถึงความแตกตางของสถานะความสัมพันธไดอยางถูกตอง
8. วิเคราะหความแตกของสถานะความสัมพันธที่เกิดขึ้นในกลุมสังคมของเราได
9. มีทักษะการวางตัวตอเพศตรงขามอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานะและวัฒนธรรมอันดี
10. สามารอธิบายไดถึงการระบุเพศทางกายวา หญิงกับชายแตกตางกันอยางไร
11. สามารถอธิบายความหมายของ LGBTได
12. มีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอื่นโดยไมคำนึงถึงเพศและรสนิยมทางเพศ
13. สามารถอธิบายไดวารสนิยมทางเพศแตละรสนิยมมีลักษณะเปนอยางไร
14. มีทัศนคติที่ดีตอทุกเพศและทุกรสนิยมทางเพศ
15. รูจักการวางตัวใหเหมาะสมกับเพศตนเองและบุคคลที่มีที่ไมเหมือนกับตนเอง
16. สามารถระบุไดวาเหตุการณอะไรที่เปนปญหาเรื่องเพศในวัยรุน
17. สามารถวิเคราะหไดวาปญหาเรื่องเพศในวัยรุนปญหาไหนมีความรุนแรง
18. ระบุถึงปจจัยลดความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดปญหาเรื่องเพศในวัยรุนได
19. แกปญหาเรื่องเพศไดดวยวิธีการที่เหมาะสม
20. อธิบายความหมายของการมีเพศสัมพันธุไดอยางถูกตอง
21. สามารถวิเคราะหถึงปญหาของการมีเพศสัมพันธุในวัยรุนไดวาจะเกิดปญหาและผลเสียอยางไร
22. รูจักการยับยั้งชั่งใจตนเองเมื่ออยูสภาวะที่พรอมจะมีเพศสัมพันธุ
23. รูแนวทางวิธีปองการปญหาหากตองมีเพศสัมพันธุโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได
24. สามารถอธิบายถึงขั้นตอนในรางกายวาการตั้งครรภนั้นเกิดจากอะไร
25. วิเคราะหไดวาการตั้งครรภกอนวัยอันควรนั้นจะสงผลเสียอยางไรบาง
26. ระบุขอมูลที่วัยรุนควรรูเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ
27. บอกปจจัยตางๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเรื่องการมีเพศสัมพันธในชวงวัยรุน
28. บอกผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งตอตัวเองและผูเกี่ยวของ
29. ระบุแนวทางการคิดวิเคราะหหากตองอยูในสถานการณที่ตองตัดสินใจ หรือเปนที่ปรึกษาใหผูอื่นในเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ
30. สามารถระบุไดวาโรคอะไรบางเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธุ
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31. อธิบายไดถึงสาเหตุของการติดเชื้อ HIV ได
32. ระบุความแตกตางของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยโรคเอดสวามีความแตกตางกันอยางไร
33. วิเคราะหผลเสียของการติดเชื้อ HIVได
34. รูถึงวิธีการักษาและการปองกันการติดเชื้อ HIVไดอยางถูกตอง
รวม 34 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)
วิชา พ30202 เพศวิถีศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

มีความรูความเขาใจ ความรูเรื่องเพศ มีวิจารณญาณในการเลือกคนควาความรูเรื่องเพศที่ถูกตองและเหมาะสม เขาใจ
และอธิบายถึงการคุมกำเนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลเสียของการตั้งครรภกอนวัยอันควร สามารถวิเคราะหไดวา
ความรักในวัยรุนมีขอดีขอเสียอยางไร รูถึงวิธีการวางตัวเมื่อมีความรักในชวงวัยรุนใหเหมาะสมกับ บทบาท บริบทและ
วัฒนธรรม วิเคราะหสาเหตุของความผิดหวังเรื่องความรักได สามารถระบุอาการทางกายและอาการทางจิตเมื่อเผชิญ
กับความผิดหวังเรื่องความรัก มีทักษะในการพูดเพื่อปลอบใจบุคคลอื่นที่กำลังเผชิญกับความผิดหวังเรื่องความรัก
สำรวจตนเองวาสุมเสี่ยงที่จะเปนโรคซึมเศราหรือไม วิเคราะหถึงผลกระทบของการไมสามารถจัดการตนเองเมื่อมีภาวะ
ความเครียด ระบุความแตกตางของโรคซึมเศราและภาวะเครียดไดอยางถูกตอง มีความเขาใจถึงโรคซึมเศราทั้งอาการ
และการรักษา
ระบุโรคติดตอทางเพศสัมพันธุวามีโรคอะไร อธิบายลักษณะอาการตางๆของผูติดเชื้อจากโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธุ บอกสาเหตุของการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธุ ลักษณะของการกระทำในเชิงเหยียดหยามวิเคราะหผลที่จะ
ตามเมื่อถูกกระทำในลักษณะการเหยียดหยาม การจัดการอารมณไดเมื่อเผชิญสถานการณการถูกเหยียดหยาม การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่มีอุปนิสัยที่ชอบเหยียดหยาม อธิบายความหมายของกฎหมายได
ระบุพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมใดผิดกฎหมาย ผลเสียของการกระทำทางเพศที่ผิดกฎหมาย ลักษณะของ
ครอบครัวที่ดี หนาที่ของบุคคลในครอบครัว ผลเสียการมีครอบครัวโดยไมมีการวางแผนที่ดี
โดยทั้งหมดนี้เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูเรื่องเพศที่มากยิ่งขึ้นจะทำใหนักเรียนมีเกิดทักษะชีวิต และทัศนคติที่ดีตอเรื่อง
เพศใหอยู กรอบ วัฒธรรมและความเหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถตั้งคำถามขอสงสัยเรื่องเพศอยางเหมาะสม
2. สามารถหาแหลงความรูที่จะสรางองคความรูเรื่องเพศอยางเหมาะสม
3. สามารถนำองคความรูเรื่องเพศที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันทั้งในเชิงการปองกันและการปฏิบัติ
ตนเอง
4. สามารถวิเคราะหผลเสียของการมีเพศสัมพันธุโดยไมมีการคุมกำเนิด
5. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคุมกำเนิดไดอยางแมนยำและถูกตอง
6. อธิบายไดวาทำไมมนุษยจึงตองมีความรัก
7. สามารถวิเคราะหไดวาความรักในวัยรุนมีขอดีขอเสียอยางไร
8. รูถึงวิธีการ การวางตัวเมื่อมีความรักในชวงวัยรุนใหเหมาะสมกับ บทบาท บริบทและวัฒนธรรม
9. วิเคราะหสาเหตุของความผิดหวังเรื่องความรักวามาจากสาเหตุอะไร
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10. สามารถระบุอาการทางกายและอาการทางจิตเมื่อเผชิญกับความผิดหวังเรื่องความรัก
11. มีทักษะในการพูดเพื่อปลอบใจบุคคลอื่นที่กำลังเผชิญกับความผิดหวังเรื่องความรัก
12. รูวิธีจัดการตนเองเมื่อตองเผชิญกับความผิดหวังเรื่องความรัก
13. สามารถสำรวจตนเองวาสุมเสี่ยงที่จะเปนโรคซึมเศราหรือไม
14. วิเคราะหถึงผลกระทบของการไมสามารถจัดการตนเองเมื่อมีภาวะความเครียด
15. ระบุความแตกตางของโรคซึมเศราและภาวะเครียดไดอยางถูกตอง
16. มีความเขาใจถึงโรคซึมเศราทั้งอาการและการรักษา
17. สามารถระบุโรคติดตอทางเพศสัมพันธุวามีโรคอะไรบาง
18. อธิบายลักษณะอาการตางๆของผูติดเชื้อจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธุ
19. ระบุสาเหตุของการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธุ
20. อธิบายลักษณะอาการตางๆของผูติดเชื้อจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธุ
21..อธิบายไดวาหากมีการพบเชื้อนั้นจะตองปฏิบัติอยางไรเขารับการรักษาในรูปแบบใด
22. อธิบายลักษณะของการกระทำในเชิงเหยียดหนามไดอยางถูกตอง
23. วิเคราะหผลที่จะตามเมื่อถูกกระทำในลักษณะการเหยียดหยาม
24. สามารถจัดการอารมณไดเมื่อเผชิญสถานการณการถูกเหยียดหยาม
25. นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่มีอุปนิสัยที่ชอบเหยียดหยามได
26. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของกฏหมายไดอยางถูกตอง
27. สามารถระบุพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมใดผิดกฏหมาย
28. อธิบายผลเสียของการกระทำทางเพศที่ผิดกฎหมายไดอยางถูกตอง
29. สามารถระบุไดวาครอบครัวที่ดีมีลักษระเปนอยางไร
30. อธิบายหนาที่และการวางตัวของคนในครอบครัวไดอยางถูกตอง
31. วิเคราะหผลเสียการมีครอบครัวโดยไมมีการวางแผนที่ดี
รวม 31 ผลการเรียนรู

[ หนา 297 ]
คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)
วิชา พ30203 สาธารณสุขเบื้องตน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหและอธิบายบทบาทของบุคคลที่มีตอการสรางแสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน มีสวน
รวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน วิเคราะหสาเหตุสถานการณโรคตาง ๆ ในปจจุบัน และศึกษา
พรอมสามารถเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทยไดอยางถูกตอง
โดยการใชกระบวนการเรีนรรู คิดวิเคราะห ทักษะการปฏิบัติ กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการ
ทำงานเปนกลุม การอภิปรายและการมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำแนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและครอบครัว
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจบทบาทของบุคคลที่มีผลตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
2. นักเรียนรู เขาใจและมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนได
3. นักเรียนรู เขาใจและสามารถเสนอแนวทางในการปองกันการเจ็บปวยและการตายของคนไทยได
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 298 ]

วิชา พ30204 สาธารณสุขเบื้องตน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหและอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต อการสรางเสริมสุขภาพและ การ
ปองกันโรคในชุมชน รวมถึงการมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนมีการวางแผน กำหนด
แนวทางลดอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นกันชุมชนได
อยางถูกตอง
โดยการใชกระบวนการเรีนรรู คิดวิเคราะห ทักษะการปฏิบัติ กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการ
ทำงานเปนกลุม การอภิปรายและการมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำแนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและครอบครัว
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจบทบาทของบุคคลที่มีผลตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
2. นักเรียนรู เขาใจและมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนได
3. นักเรียนรู เขาใจและสามารถวางแผนการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชนได
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 299 ]
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3

ภาคเรียน
1
2
1
2
1
2

รหัสวิชา
ศ 21101
ศ 21102
ศ 22101
ศ 22102
ศ 23101
ศ 23102

ชื่อวิชา
ศิลปะ 1
ศิลปะ 2
ศิลปะ 3
ศิลปะ 4
ศิลปะ 5
ศิลปะ 6

จำนวน
หนวยกิต
1
1
1
1
1
1

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2
2
2
2
2

จำนวน
หนวยกิต
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
1
1
1
1
1
1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

ภาคเรียน
1
2
1
2
1
2

รหัสวิชา
ศ 31101
ศ 31102
ศ 32101
ศ 32102
ศ 33101
ศ 33102

ชื่อวิชา
ศิลปะ 1
ศิลปะ 2
ศิลปะ 3
ศิลปะ 4
ศิลปะ 5
ศิลปะ 6

[ หนา 300 ]
ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น

ม.4

ม.5

ม.6

ภาคเรียน

รหัสวิชา

1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2

ศ 30205
ศ 30206
ศ30241
ศ30242
ศ30243
ศ30244
ศ30245
ศ30246
ศ30247
ศ30248
ศ30249
ศ30250
ศ30251
ศ30252

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ศ 30225
ศ 30226
ศ 30253
ศ30254
ศ30255
ศ30256
ศ30257
ศ30258
ศ30259
ศ30260
ศ30261
ศ30262

1
2

ศ 30229
ศ30230

จำนวน
หนวยกิต
ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
0.5
ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
0.5
สุนทรียภาพเบื้องตน
1.0
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
1.0
วาดเสนสรางสรรค
1.0
ดนตรีเบื้องตน
1.0
การปฏิบัติดนตรีขั้นพื้นฐาน
2.0
นาฏศิลปไทยเบื้องตน
1.0
นาฏศิลปไทยพื้นฐาน
2.0
นิเทศศาสตรเบื้องตน
1.0
ออกแบบกราฟก
2.0
จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม
1.0
การเขียนแบบเบื้องตน
1.0
พื้นฐานการออกแบบ
1.0
สถาปตยกรรม
ความถนัดดนตรีสากล 1
0.5
ความถนัดดนตรีสากล 2
0.5
องคประกอบศิลป
1.0
จิตรกรรมพื้นฐาน 1
1.0
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
1.0
โครงงานทัศนศิลป
1.0
ทักษะทางดนตรี 1
2.0
ทักษะทางดนตรี 2
2.0
นาฏศิลปไทยมาตรฐาน 1
1.0
นาฏศิลปไทยมาตรฐาน 2.
1.0
นาฏศิลปพื้นบาน
1.0
การแตงกาย การแตงหนา-ทำผม
1.0
เพื่อการแสดง
การละคร1
0.5
การละคร2
0.5
ชื่อวิชา

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
1
1
2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
2
2
1
1
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
1
1

[ หนา 301 ]
ชั้น

ภาคเรียน
1
2
1
1

รหัสวิชา
ศ 30223
ศ30224
ศ 30263
ศ30264

จำนวน
หนวยกิต
วาดภาพลายเสน1
1.0
วาดภาพลายเสน2
1.0
จิตรกรรมพื้นฐาน 2
1.0
การบริ ห ารงานนิ ท รรศ การ
1.0
ทัศนศิลป
ชื่อวิชา

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2
2
2

ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น

ม.6

ภาคเรียน รหัสวิชา
2
1
2
1
1
2

ศ 30265
ศ30266
ศ 30267
ศ30268
ศ 30269
ศ30270

ชื่อวิชา
บทบาทของศิลปะกับชุมชน
ทักษะดนตรีขั้นสูง
บทบาทของดนตรีกับทองถิ่น
นาฏศิลปไทยมาตรฐาน 3
การบริหารจัดการการแสดง
บทบาทของนาฏศิลปกับทองถิ่น

จำนวน
หนวยกิต
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
4
4
4
2
2
4

[ หนา 302 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ21101 ศิลปะ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล การจัดประเภทของวงดนตรีไทยและวง
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางๆ สามารถเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
รวมถึงอารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของ
จังหวะและความดัง-เบาแตกตางกัน สามารถรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่
หลากหลายรูปแบบ นำเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบ ดวยวิธีการอภิปรายลักษณะเดนที่ทำใหงานนั้นนาชื่นชม
โดยใชเกณฑสำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง รูจักใชและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและ
รับผิดชอบ
ศึกษาและอธิบายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิล ป
นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละครพื้นบาน อิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลตอการโนมนาวอารมณหรือความคิด
ของผูชม สามารถใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการฝกทักษะการทำงานเปนกลุมผลิตการแสดงนาฏศิลปและ
ละครในรูปแบบงายๆ โดยใชเกณฑงายๆที่กำหนดใหในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนนเรื่องการใชเสียง
การแสดงทา และการเคลื่อนไหว
โดยใชกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิล ป ในการแสดงออกอยางสรางสรรค ดวยวิธี การสืบคนขอมู ล
กระบวนการกลุม การสาธิต การฝกปฏิบัติ การนำเสนอผลงานให เพื่อใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก สามารถนำ
ความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน เห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น และมี
สวนรวมในการอนุรักษนาฏศิลปไทยใหคงอยูตอไป
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 303 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ21102 ศิลปะ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ ระบุ
และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิล ปโดยเนนความเปนเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล วาดภาพ
ทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะใกลไกล เปน 3 มิติ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและ
ทองถิ่นของตนเอง จากอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหมีความรูความเขาใจ องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนำเสนอ
ผลงานทางทัศนศิลป อยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากย วิจารณ คุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระ หวาง
ทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา งานศิลปะที่เปนมรดกทาง ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
ศึกษา รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว 3 มิติ โดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ หรือกราฟกอื่นๆในการนำเสนอความคิดและขอมูลประเมินงาน
ทัศนศิลป และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอื่น โดยใชเกณฑที่กำหนดให ระบุและเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลปของภาคตางๆในประเทศไทย เปรียบเทียบความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของ
วัฒนธรรมไทยและสากล
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 304 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ22101 ศิลปะ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและอธิบายความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน รวมถึงเปรียบเทียบการใช
องคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน สามารถระบุปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี อาชีพ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง รวมถึงบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มี
สังคมไทย ฝกปฏิบัติ การอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถรองเพลง เลนดนตรี
เดี่ยวและรวมวง พรอมทั้งบรรยายอารมณของเพลงและความรูสึกที่มีต อบทเพลงที่ฟง โดยการประเมิน พัฒนาการ
ทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ
ศึกษาการแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละครพื้นบาน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต
อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลตอเนื้อหาของละคร สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการ
ละคร พรอมเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง โดยวิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่น ที่ใชนาฏยศัพทหรือ
ศัพททางการละครที่เหมาะสม เชื่อมโยงการเรียนรู ระหวางนาฏศิลปและการละครกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ การบูรณา
การศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ
โดยใชกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิล ป ในการแสดงออกอยางสรางสรรค ดวยวิธ ีการสืบคนขอมู ล
กระบวนการกลุม การสาธิต การฝกปฏิบัติ การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน
พื้นฐานทางดานดนตรี-นาฏศิลป มีความกลาแสดงออก มุงมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย
สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน เห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมที่ เปนภูมิป ญญา
ทองถิ่น และมีสวนรวมในการอนุรักษนาฏศิลปไทยใหคงอยูตอไป
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 305 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ22102 ศิลปะ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษารูปแบบของทัศนธาตุ งานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย และงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและ
สากล ใชเทคนิคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปประเภทตางๆ ทั้งดานการถายทอดความคิด จินตนาการ การสื่อ
ความหมาย ตลอดจนการประยุกตใชงานทัศนศิลปเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ
โดยใชกระบวนการประเมิ นและวิ จ ารณงานทั ศ นศิล ปเพื่ อ การปรับ ปรุ ง แกไข และพั ฒ นางาน โดยใช
กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริงเพื่อใหเกิดความชื่นชมและเห็นคุณคางานทัศนศิลป
ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 306 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ23101 ศิลปะ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาองคประกอบของดนตรีและศิลปะแขนงอื่น ๆ เทคนิคการรองเพลงและเลนดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง
2
4
การแตงเพลงทำนองสั้น ๆ งาย ๆ การเลือกใชองคประกอบของดนตรีในการสรางบทเพลง
การเปรียบเทียบความ
4
4 เทคนิคการจัดการแสดงในการ
แตกตางระหวางบทเพลงของตนเองกับผูอื่น อิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสั
งคม
จัดการแสดงดนตรีในวาระตาง ๆ ประวัติความเปนมาของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกในยุคสมัยตาง ๆ ปจจัยที่ทำให
งานดนตรีไดรับการยอมรับ
โดยใชการเปรียบเทียบ อธิบาย บรรยาย อภิปราย แสดงความคิดเห็น และนำเสนอผลงาน เพื่อใหผูเรียน
เปนคนชางสังเกต มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ รูจักหนาที่ของตนเอง กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค รักความเปนไทยและเห็นคุณคาของดนตรีทั้งไทยและสากล บูรณาการความรูกับสาระอื่น ๆ นำ
ความรูไปใชในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ และชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ศึกษาองคประกอบของบทละคร ภาษาทาหรือนาฏยศัพท รูปแบบการแสดงในลักษณะตางๆการประดิษฐทา
รำและทาทางประกอบการแสดง องคประกอบนาฏศิลป วิธีการเลือกการแสดง แนวคิดที่ไดจากการแสดง การ
ออกแบบและสรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลปและ
การละครในชีวิตประจำวัน แนวทางการอนุรักษนาฏศิลป โดยใชกระบวนการบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดง
ความคิด วิจารณ ระบุโครงสรางของนาฏศิลป ใชความคิดอยางสรางสรรค ทักษะทางการแสดง เพื่อใหผูเรียนเปนคน
ชางสังเกต มีเหตุผล ใฝเรียนรู มีความรับผิดชอบ รู จักหนาที่ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความมุ งมั่น กลา
แสดงออก เห็นคุณคา รักความเปนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ นำความรูไปใชในการประกอบอาชีพ ศึกษาตอและ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.3/1 , 3/2 , 3/3 , 3/4 , 3/5 , 3/6 , 3/7
ศ 2.2 ม.3/1 , 3/2
ศ 3.1 ม.3/1 , 3/2 , 3/3 , 3/4 , 3/5 , 3/6 , 3/7
ศ 3.2 ม.3/1 , 3/2 , 3/3
รวม 19 ตัวชี้วัด

[ หนา 307 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ23102 ศิลปะ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห บรรยายสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปที่เลือกมา โดยใชความรูเรื่อง ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ เทคนิค วิธีการ ของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป วิธีการใชทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสราง
งานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ มีทักษะในการสรางงานทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสาน
วัสดุตางๆ ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สรางงานทัศนศิลป ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอด
ประสบการณและจินตนาการ สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราว โดยประยุกตใชทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ รูปแบบเนื้อหา และคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเองและผู อื่น หรือของศิลปน สรางสรรคงาน
ทัศนศิลปเพื่อบรรยายเหตุการณตางๆ โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เกี่ยวของกับงานทัศนศิลปและทักษะที่
จำเปนในการประกอบอาชีพนั้นๆเลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑที่กำหนดขึ้นอยางเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ
ศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับงานทัศนศิลปที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม ความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละ
ยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ อุปกรณที่
เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป
เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม นำความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 , 3/6 , 3/7 , 3/8 , 3/9 , 3/10 , 3/11
ศ 1.2 ม.3/1 , 3/2
รวม 13 ตัวชี้วัด

[ หนา 308 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ31101 ศิลปะ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและมีทักษะในการแสดงหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปเปนคูและเปนหมู สามารถ
วิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลป และละครที่ตองสื่อความหมายในการแสดง วิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวของ
คนในชีวิตประจำวัน และนำมาประยุกตใชในการแสดง
ศึกษาเปรียบเทียบการนำการแสดงไปใชในโอกาสตาง ๆ อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป
และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป และการละครไทยตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน และนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปไทย
อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ เขาใจ
วิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลปไทยในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม มีแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมในการนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ
ปญญาไทยใหคงอยูสืบไป
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 309 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ31102 ศิลปะ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อธิบายเกี่ยวกับการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบตาง ๆ
จุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป
วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก โดยใชกระบวนการอภิปราย
เพื่อสรุปความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปในสังคม
วิเคราะหการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเทคนิคของศิลปนไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงาน
ของศิลปนที่ตนชื่นชอบ และสามารถระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม
มีทกั ษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป
สามารถสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีต าง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป
ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ สามารถวาดภาพระบายสีเปนภาพลอเลียนหรื อภาพการตูน
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปจจุบัน
ประเมินและวิจารณงานทัศนศิล ป โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ และจัดกลุ มงานทัศนศิลป เพื่ อสะทอน
พัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง
เพื่อใหเห็นคุณคาและสามารถสรางงานทัศนศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป
อยางชื่นชม และนำมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/6ม.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 ตัวชี้วัด

[ หนา 310 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ32101 ศิลปะ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษารูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีทั้งไทย ในแตละยุคสมัย บทบาทของดนตรีในการสะทอนคานิยมและ
ความเชื่อของสังคม ปจจัยในการสรางสรรคงานดนตรีในแตละวัฒนธรรม การสรางเกณฑการประเมินผลงานทาง
ดนตรี เทคนิคและการถายทอดอารมณเพลงดวยการรองเพลง และบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง โดยใช
กระบวนการวิเคราะห อธิบาย ฝกทักษะการรองและบรรเลงดนตรี เพื่อใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต มีเหตุผล ใฝ
เรียนรู เห็นคุณคา รูจักหนาที่ มีความมุงมั่น กลาแสดงออก รักความเปนไทย สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับ
สาระการเรียนรูอื่นและในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ศึกษารูป แบบของบทเพลงที่ใชกับวงดนตรีแตละประเภท ประเภทของวงดนตรีไทย เครื่องหมายและ
สัญลักษณทางดนตรีไทย โนตเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2ชั้น และ 3 ชั้น ประวัติสังคีตกวี ลักษณะเดนของดนตรีในแต
ละวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบ จำแนกประเภทและรูปแบบ ฝกทักษะการอาน เขียนโนต
เพื่อใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต มีเหตุผล ใฝเรียนรู มีความมุงมั่น เห็นคุณคาและรักความเปนไทย สามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 311 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ32102 ศิลปะ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะการใชวัสดุอุปกรณ กระบวนการและเทคนิคที่สูงขึ้นในการสรางสรรคผลงานทัศนศิลป
ดวยหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป จากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปนที่ชื่นชอบไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออก ตะวันตก และจุดมุงหมายการเลือกใชวัสดุอุปกรณ
และเทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทางทัศนศิลป
อภิปราย และเปรียบเทียบอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีตอผลงานทัศนศิลปในสังคม เห็นคุณคาและ
นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันดวยความชื่นชม
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการพิจารณาคุณคา เพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 312 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ33101 ศิลปะ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษารูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีสากล ในแตละยุคสมัย บทบาทของดนตรีในการสะทอนคานิยมและ
ความเชื่อของสังคม ปจจัยในการสรางสรรคงานดนตรีในแตละวัฒนธรรม การสรางเกณฑการประเมินผลงานทางดนตรี
เทคนิ ค และการถายทอดอารมณเพลงดวยการรองเพลง และบรรเลงเครื ่ อ งดนตรี ทั้ ง เดี ่ ย วและรวมวง โดยใช
กระบวนการวิเคราะห อธิบาย ฝกทักษะการรองและบรรเลงดนตรี เพื่อใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต มีเหตุผล ใฝเรียนรู
เห็นคุณคา รูจักหนาที่ มีความมุงมั่น กลาแสดงออก สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับสาระการเรียนรูอื่นและใน
ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ศึกษารูป แบบของบทเพลงที่ใชกับวงดนตรี แตละประเภท ประเภทของวงดนตรีส ากลเครื่องหมายและ
สั ญ ลั ก ษณทางดนตรี ส ากล โนตเพลง ลั ก ษณะเดนของดนตรีใ นแตละวัฒ นธรรม โดยใชกระบวนการวิ เคราะห
เปรียบเทียบ จำแนกประเภทและรูปแบบ ฝกทักษะการอาน เขียนโนต เพื่อใหผู เรียนเปนคนชางสังเกต มีเหตุผล ใฝ
เรียนรู มีความมุงมั่น สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 313 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ33102 ศิลปะ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ และเทคนิคของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการที่
สูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป เปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปในสังคม
โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ อุปกรณที่
เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป
เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม นำความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 314 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา สวนประกอบ หนาที่ หลักกลไก การกำเนิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ที่
นักเรียนสนใจ หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักการเลนเดี่ยวและการเลนรวมวง สัญลักษณและโนต
ดนตรี ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี โดยใชกระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบ หนาที่ หลักกลไกของเครื่องดนตรีประเภทตางๆที่ตนสนใจ และมีทักษะการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง สามารถนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจถึงประวัติศาสตรความเปนมาของดนตรีไทย
2. นักเรียนรูเทคนิคและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีขั้นพื้นฐานที่ถูกตองได
3. นักเรียนรูวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีและดูแลเครื่องดนตรีของตนไดอยางถูกตอง
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 315 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ตามที่นักเรียนสนใจอยางนอย 1 ชิ้น อานโนต ฟงเพลง และปฏิบัติ
เครื่องดนตรีตามโนตตามลำดับความยากงายของบทฝก ในลักษณะทาทางที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการฝกทักษะ
ทางการปฏิบัติทั้งเดี่ยวและรวมวง
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและเกิดในทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งปฏิบัติเดี่ยวและรวม
วง เห็นความสำคัญและคุณคาของดนตรีและนำความรูดานดนตรีไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสรางสรรค
งานดนตรีและภาคภูมิใจในการแสดงออก เห็นคุณคาของดนตรีไทยที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูเทคนิคและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ถูกตองได
2. นักเรียนสามารถอานโนตเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโนตที่อานไดอยางถูกตอง
3. นักเรียนรูวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีและดูแลเครื่องดนตรีของตนไดอยางถูกตอง
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 316 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30241 สุนทรียภาพเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและคุณคาของสุนทรียศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับความรู สึกและการ
แสดงออก และกระบวนการที่สะทอนใหเห็นคุณคาความงาม การชื่นชมรูปแบบศิลปะในแตละยุคสมัย สามารถรับรู
คุณคาของงานทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลปได สามารถประเมินคุณคางานศิลปะไดเหมาะสมตามรูปแบบของงานและ
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูศิลปะ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนเขาใจในความหมายของสุนทรียะประเภทตาง ๆ ในงานศิลปะ
2. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญ และคุณคาของสุนทรียะประเภทตาง ๆ ในงานศิลปะได
3. นักเรียนอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกและการแสดงออกได
4. นักเรียนสามารถประเมินคุณคางานศิลปะไดเหมาะสมตามรูปแบบของงานได
5. นักเรียนชื่นชมและรับรูคุณคาของงานศิลปะได
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 317 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30242 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะตะวันออก ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน รวมถึงประวัติความเปนมารูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสรางสรรคของงานประเภท
สถาปตยกรรม ประติมากรรม และ จิตรกรรมในงานศิลปะตะวันออก เพื่อนำมาเปนตนแบบหรือแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงานตามแนวทางที่ตนเองชื่นชอบและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนศิลปะ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะตะวันออกได
2. นักเรียนสรุปแนวคิด รูปแบบ และลักษณะเดนศิลปะของตะวันออกที่ตนเองสนใจได
3. นักเรียนเห็นคุณคาของการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 318 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30243 วาดเสนสรางสรรค
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการวาดเสน การถายทอดความคิด และแนวทางการวาดเสน
ลักษณะของเสน วิธีการจับดินสอสำหรับงานวาดเสน การเขียนเสนแบบตาง ๆ ลักษณะของน้ำหนักแสงเงาที่กระทบหุน
ขั้นตอนการรางภาพลงน้ำหนักแสงเงา
ฝกปฏิบัติการวาดเสนพื้นฐานในขั้นตอนตาง ๆ มีทักษะในการรางภาพลงน้ำหนักแสงเงา และเทคนิคการใช
วัสดุ อุปกรณในการเขียนหุน รูปทรงเรขาคณิต วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยมและหุนในลักษณะตาง ๆ การ
วิเคราะห เปรียบเทียบ ใชวัสดุ อุปกรณในการสรางสรรคงาน จัดทำแฟมสะสมงานการวาดเสนในรูปแบบลักษณะตาง ๆ
ประเมินผลงาน และวิจารณการวาดเสนในลักษณะตาง ๆ โดยใชทฤษฎีการวิจารณ และจัดกลุ มงาน เพื่อสะทอน
พัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง
เห็นคุณคาการสรางสรรคการวาดเสน มีความชื่นชมในผลงาน นำความรู และทักษะทางการวาดเสนจะ
นำไปสูการเขียนภาพระบายสีหรือนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายความสำคัญ แนวทางการถายทอดความคิดในของการวาดเสนและลักษณะของเสน
2. บอกแหลงที่มาและความสำคัญของแสงเงา
3. บอกลักษณะของหุนที่มีพื้นผิวแตกตาง
4. มีทักษะการจับดินสอวาดเสนแรเงาแบบตางๆ และสามารถใชวัสดุอุปกรณถูกตามหลักวิธี
5. มีทักษะวาดเสนสรางสรรคในขั้นตอนตางๆ
6. เห็นคุณคาของการสรางสรรคการวาดเสน
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 319 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30244
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ดนตรีเบื้องตน
ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ประวัติความเปนมาของดนตรีไทยและสากล การสรางสรรคงานดนตรีในแตละวัฒนธรรม รูปแบบของ
ดนตรีไทยและสากลในแตละยุคสมัย ประเภทของดนตรี วงดนตรี บทเพลง องคประกอบของดนตรี สุนทรียภาพทาง
ดนตรี เขาใจความไพเราะและความงามของดนตรี
โดยใชกระบวนการอภิปราย คิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ จำแนกประเภท เปรียบเทียบองคประกอบตางๆ
จัดระบบความคิดเปนแผนภาพ นำเสนอเนื้อหาหนาชั้นเรียน เห็นคุณคาความสำคัญของดนตรีไทยและสากล นำความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันประกอบการเรียนรูในกลุมสาระอื่นๆ มีความเชื่อมั่นในการแสดงออก มีความรับ ผิดชอบ
มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทยและสากล
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจ ประวัติความเปนมาของดนตรีไทย ดนตรีสากล
2. นักเรียนอธิบายลักษณะเดนของดนตรีแตละวัฒนธรรมได
3. นักเรียนรูจักเพลงประเภทตางๆ สามารถจำแนกความแตกตางของบทเพลงประเภทตางๆได
4. นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 320 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30245 การปฏิบัติดนตรีขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ทำนองเพลง อัตราจังหวะ ระบบเสียง ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีสากลตามความถนัดและสนใจ การบรรเลงเครื่องดนตรีขั้นพื้นฐาน การขับรองเบื้องตน ทาทางการ
แสดงออกตางๆ ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีอยางถูกตอง
โดยใชกระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะทั้งเดี่ยวและกลุม การอภิปราย การสาธิตจากผูสอน การแลกเปลี่ยน
รูภายในกลุม สามารถแสดงออกทางดนตรีขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง นำไปสูเทคนิคการบรรเลงขั้นตอไป เพื่อใหเห็น
คุณคา ความงามของดนตรีที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ สรางสรรคงานดนตรีไดอยางมั่นใจ มีความมุงมั่นภาคภูมิใจในการ
แสดงออก รักความเปนไทย ใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจระบบเสียงของไทยและสากล
2. นักเรียนอานและเขียนโนตดนตรีไทยและสากลได
3. นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีอยางถูกตอง เหมาะสม
4. นักเรียนมีทักษะเบื้องตนในการบรรเลงดนตรีไทยและสากลตามความถนัด
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 321 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30246 นาฏศิลปไทยเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ความหมายและความเปนมาของนาฏศิลปไทย เปรียบเทียบประเภทของงานนาฏศิลปที่มีความแตกตาง
กัน โดยใชความรูเรื่ององคประกอบนาฏศิลป บทบาทของนาฏศิลปในบริบททางสังคม ฝกปฏิบัติทานาฏยศัพท ภาษา
ทา และรำวงมาตรฐาน
โดยใชกระบวนการสืบคน อภิปราย คิดวิเคราะห วิพากษวิจ ารณ เปรียบเทียบองคประกอบตางๆ จัดระบบ
ความคิดนำเสนอเนื้อหาหนาชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกระบวนการกลุ ม เห็นคุณคาความงามและประโยชนของ
นาฏศิลปที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันประกอบการเรียนรูในกลุมสาระอื่นๆ มี
ความเชื่อมั่นในการแสดงออก รับผิดชอบ มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจ ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย
2. นักเรียนอธิบายลักษณะของนาฏศิลปแตละประเภทได
3. นักเรียนอธิบายบทบาทของนาฏศิลปที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคม
4. นักเรียนปฏิบัติทานาฏยศัพท ภาษาทา
5. นักเรียนปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปตามความถนัดในรูปแบบงายๆ
6. นักเรียนบอกประโยชนของนาฏศิลป และมีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 322 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30247 นาฏศิลปไทยพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาความรูเรื่องความรูพื้นฐานของนาฏศิลปไทย ทารำพื้นฐานที่ถูกตอง โดยกระบวนการฝกปฏิบัติทารำเพลง
ชา เพลงเร็ว ใชมือ แขน ขา เอว หลัง หลัง ไหล ใหสอดคลองไปตามจังหวะ ทั้งจังหวะชาในเพลงชา และจังหวะเร็วใน
เพลงเร็ว ตามประเภทตัวพระ ตัวนาง พัฒนารายละเอียดของทารำสูการฝกหัดตามเนื้อเพลงในเพลงแมบทเล็ก เปน
พื้นฐานในการนำความรูไปใชในชุดรำอื่นๆ เห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม สืบ สาน อนุรักษ เกิดความรักและ
ภาคภูมิใจ ในความเปนไทย ใหเปนคนชางสังเกต รูจักหนาที่ของตนเอง มีความมุงมั่น รับผิดชอบ และกลาแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายความเปนมาของเพลงชา เพลงเร็ว
2. นักเรียนอธิบายความเปนมาของเพลงแมบทเล็ก
3. นักเรียนปฏิบัติทารำเพลงชา เพลงเร็ว
4. นักเรียนปฏิบัติทารำเพลงแมบทเล็ก
5. นักเรียนมีสวนรวมในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และมีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 323 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30248 นิเทศศาสตรเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะหกระบวนการสื่อสารระดับตาง ๆ ในเชิง
พฤติกรรมศาสตรการสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล และการสื่อสารมวลชน
ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารทีมีผลตอการพัฒนาสังคม
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสตรที่เกี่ยวของกับศิลปะในการสื่อสาร โดยใหความสำคัญกับการสื่อสารจากองคประกอบ
ของการสื่อสาร กลาวคือ ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร ซึ่งผูสงสารอาจเปนตัวบุคคล องคกร หรือบริษัทก็ได ขาวสาร
จะตองเปนเนื้อหาสาระที่ผูสงตองการที่จะกระจายใหประชาชนไดรับทราบ สื่อหรือชองทาง เปนการหาวิธีการกระจาย
ขาวสารตางๆ ไปสูกลุมเปาหมายใหไดมาก และกวางไกลตามวัตถุประสงคของผูสง และผูรับสาร หรือกลุมปาหมาย
จะตองสามารถรับขาวสารนั้นไดโดยผูสงสารจะตองหาวิธีการทำใหขาวสารที่สงไป ถึงผูรับสารไดมากที่สุด
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและกราฟกสำหรับงานนิเทศศาสตร ความหมายของศิลปะและกราฟก ความสัมพันธของ
ศิลปะกับงานกราฟก ความรู พื้นฐานทางศิลปะและทฤษฎีการออกแบบปฏิบัติการออกแบบและผลิตวัสดุกราฟก
ประเภทตาง ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรค รูปแบบ เนื้อหา และนำไปใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงานดาน
นิเทศศาสตร
ศึกษาเกี่ยวกับ การถายภาพสื่อสาร การกำหนดมุมกลอง ขนาดและสัดสวนของภาพ การสรางภาพจาก
ธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ ศึกษาประเภทของภาพถายในสิ่งพิมพตาง ๆ การจัดองคประกอบของภาพ เพื่อ
สื่อสารกับผูรับสาร ฝกปฏิบัติการถายใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหา
ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน การศึกษาในสตูดิโอ เครื่องมือและอุปกรณในหอง สตูดิโอเทคนิคการกำกับ
รายการ การจัดฉาก การจัดแสง การทำเทคนิคพิเศษทางภาพ และงานกราฟกตางๆ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน
ในหองสตูดิโอ การจัดฉาก การจัดแสงและการทำเทคนิคพิเศษทางภาพและงานกราฟก
ศึกษาประวัติของภาพยนตร วิวัฒนาการของภาพยนตรในเชิงสื่อสารที่แสดงออกทางดานเนื้อหาและรูปแบบ
ทั้งของตางประเทศและของไทย ประเภทของภาพยนตร หลักการผลิตภาพยนตร อุปกรณและเครื่องมือในการผลิต
การถายทำ และตัดตอภาพยนตรเบื้องตน
มีการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานนิเทศศาสตร จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอน
ออกฝกประสบการณวิชาชีพทางดานนิเทศศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ โดยการกระทำใน
สถานการณหรือรูปแบบ ตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนบอกความหมายความสำคัญ หลักนิเทศศาสตรได

[ หนา 324 ]
2. นักเรียนบอกศาสตรที่เกี่ยวของกับศิลปะในการสื่อสาร
3. นักเรียนรูและเขาใจศิลปะและกราฟกสำหรับงานนิเทศศาสตร
4. นักเรียนรูหลักการถายภาพสื่อสารเบื้องตน
5. นักเรียนรูหลักการผลิตรายการ และใชอุปกรณในการผลิตรายการได
6. นักเรียนรูและเขาใจประวัติความเปนมา การถายทำภาพยนตร และตัดตออยางงายได
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 325 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30249 ออกแบบกราฟก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาประวัติศาสตร และพื้นฐานความรูดานศิลปะ ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก หลักการออกแบบ
กราฟก ซอฟตแวรพื้นฐานสำหรับการออกแบบงานกราฟก ใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการ
ออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกในโปรแกรมกราฟกได ฝกปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ รูปภาพ การตูน บรรจุภัณฑ
แฟมสะสมผลงาน ดวยซอฟตแวรพื้นฐานสำหรับการออกแบบงานกราฟกเพื่อใชในการสรางสรรคงานกราฟกตามความ
ถนัด สามารถนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน และมีนิสัยรักการทำงาน
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายความหมายของคอมพิวเตอรกราฟกได
2. นักเรียนบอกหลักการการออกแบบกราฟกได
3. นักเรียนสรุปประวัติศาสตรและพื้นฐานความรูดานศิลปะได
4. นักเรียนออกแบบงานกราฟกดวยซอฟตแวรพื้นฐานได
5. นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 326 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30250 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความรู เบื้องตนเกี่ยวกับจิ ตวิทยาเพื่ อการดำรงชีว ิต แรงจูงใจในการเรียนรู การฝกสมอง โดยใช
กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการสำรวจ กระบวนการสรางความตระหนัก การ
คิดวิเคราะห และกระบวนการแกไขปญหา
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความคิดเชิงบวก มีทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคสามารถ
รูเทาทันอารมณและสามารถควบคุมอารมณได มีการปรับตัวสูสังคมสมัยใหม เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถใช
ชีวิตในสังคมยุคใหมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายความหมาย และความสำคัญของคำวาจิตวิทยา
2. นักเรียนอธิบายหลักการทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกตใชเพื่อการดำรงชีวิต
3. นักเรียนสามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับแรงจูงใจ อารมณ และการควบคุมอารมณ เพื่อพัฒนาแนวทาง
ในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม
4. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางในการฝกสมองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
5. นักเรีย นสามารถอธิบ ายแนวทางในการพัฒ นาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตนเอง เพื่อพัฒ นาความกลา
แสดงออก เผชิญความจริง และมีความคิดทางบวก
6. นักเรียนสามารถสรางแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่ออยูในสังคมไดอยางความสุข
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 327 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30251 การเขียนแบบเบื้องตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน การจัดการ ในวิชา
งานเขียนแบบ หลักการใชเสน การจัดหนากระดาษ การเขียนตัวอักษร การใชมาตราสวนในงานเขียนแบบประเภทตาง
ๆ สัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพตัด ภาพออบลิก ภาพไอโซเมตริก การวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหลงความรูตาง ๆ แลวนำความรูนั้นไปวิเคราะหงาน วางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห
ปญหา ใชเทคโนโลยีในการเขียนแบบ ประเมินปรับปรุงการทำงาน และผลผลิตใหดีอยูเสมอ ดวยวิธีการใหม ๆ เลือกใช
เก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือในงานเขียนแบบ
ปฏิบัติการจัดหนากระดาษและกรอบบอกชื่อ เขียนตัวอักษรสัญลักษณ เขียนรูปฉาย รูปตัด รูปออบลิก รูปไอ
โซเมตริกและรูปทรงเรขาคณิตและการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร กระบวนการสืบคนขอมูล ระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการนำเสนอขอมูล กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณ
และการแกปญหา และกระบวนการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการใชและการบำรุงรักษาเครื่องมือ สามารถเขียนแบบและอาน
แบบรูปทรงเรขาคณิตลักษณะตางๆและนำไปประยุกตใชในงานวิศวกรรม สถาปตยกรรม และใหนักเรียนมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด สะอาด ประณีต รอบคอบ มุงมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็น
คุณคาของการทำงาน ทำงานอยางมีความสุข มีคานิยมที่ดีในการทำงาน ใชทรัพยากรอยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ จำแนกลักษณะและประโยชนของอุปกรณในงานเขียนแบบชนิด
ตาง ๆ ได
2. สามารถใชหลักการจัดหนากระดาษในการเขียนแบบได
3. สามารถใชมาตราสวน เขียนตัวเลข เขียนตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
4. สามารถใชเสนและเขียนรูปทรงเรขาคณิตในงานเขียนแบบประเภทตาง ๆ ได
5. สามารถกำหนดขนาดมิติในงานเขียนแบบได
6. สามารถเขียนภาพฉาย ภาพตัด และภาพออบบิคและภาพไอโซเมตริกได
7.สามารถเลือกใช เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือในงานเขียนแบบได
8. ปฏิบัติการเขียนแบบอยางงายได
9. ใชวัสดุอยางคุมคาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. นำความรูที่ไดรับไปใชเปนแนวทางในการศึกษาตอได
รวม 10 ผลการเรียนรู

[ หนา 328 ]
อธิบายรายวิชา
วิชา ศ30252 พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ยวกับ องคประกอบทางสถาปตยกรรม จุด เสน ระนาบ
ปริมาตร รูปทรง ที่วาง พื้นผิว สี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดองคประกอบ สัดสวนมนุษยตามมิติมาตรฐาน
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร กระบวนการสืบคนขอมูล ระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการนำเสนอขอมูล กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณ
และการแกปญหา และกระบวนการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการใชและการบำรุงรักษาเครื่องมือ สามารถเขียนแบบและอาน
แบบรูปทรงเรขาคณิตลักษณะตางๆ และนำไปประยุกตใชในงานวิศวกรรม สถาปตยกรรม และใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด สะอาด ประณีต รอบคอบ มุงมั่นทำงานจนสำเร็จ
เห็นคุณคาของการทำงาน ทำงานอยางมีความสุข มีคานิยมที่ดีในการทำงาน ใชทรัพยากรอยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม
2. วิเคราะหสัดสวนมนุษยเพื่อนำไปใชในการออกแบบสถาปตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบองคประกอบทางสถาปตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 329 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความเปนมาแตละยุคของดนตรีสากล ความแตกตางของดนตรีแตละยุคสมัย รูปแบบแนวดนตรีสากลแต
ละประเภท ความแตกตางของแนวดนตรีแตละประเภท ประเภทของเครื่องดนตรีสากล วงดนตรีประเภทตาง ๆ รวมถึง
ประวัติความเปนมาและเอกลักษณเฉพาะตัวของเครื่องดนตรี
แตละชนิด ใชกระบวนการเปรียบเทียบ อธิบาย บรรยาย เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เห็นคุณคาของดนตรี สามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจประวัติความเปนมาของดนตรีสากลแตละยุค
2. รูและเขาใจแนวดนตรีสากลประเภทตาง ๆ
3. แยกแยะความแตกตางของแนวดนตรีแตละยุค และแนวดนตรีประเภทตาง ๆ
4. แยกประเภทเครื่องดนตรีสากล รวมถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของเครื่องดนตรีแตละชนิด
รวม 4 ผลการเรียนรู
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน คุณลักษณะเครื่องดนตรีสากลแตละชนิด เทคนิคการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลเบื้องตน การนำทฤษฎีดนตรีสากลมาประยุกตใชกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ โดยใช
กระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะทั้งเดี่ยวและกลุม การปฏิบัติเครื่องดนตรีเบื้องตน หลักการรวมวงดนตรีเบื้องตน
รวมถึงการนำเทคนิคและหลักการมาปฏิบัติเครื่องดนตรีรวมวงขั้นพื้นฐาน และนำเสนอผลงานทางดนตรีเชิงประจักษ
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
2. รูและเขาใจหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
3. นำหลักการ ทฤษฎีดนตรีสากลมาประยุกตใชกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี
4. นำเสนอผลงานทางดนตรีเชิงประจักษ
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 330 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30253 องคประกอบศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป การจัดวางวัตถุในภาพ วิเคราะห
จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป หลักการ และกฎเกณฑขององคประกอบศิลป การใชพื้นที่ สัดสวน การกำหนดเสน สี แสง
เงา การจัดวางตำแหนงวัตถุ ใชธาตุทางทัศนศิลปในองคประกอบศิลป และการใชชนิดของการจัดวัตถุแบบตาง ๆ
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายความสำคัญ ขององคประกอบศิลปได
2. รูวิธีการใชวัสดุอุปกรณถูกตามหลักวิธี
3. ใชธาตุทางทัศนศิลปในองคประกอบศิลป
4. นักเรียนสามารถสรางสรรคผลงานเปนรูปธรรมได
รวม 4 ผลการเรียนรู

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30254 จิตรกรรมพื้นฐาน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติงานจิตรกรรมดวยสีน้ำ สีโปสเตอร และสีอะคริลิค จากหุนนิ่ง โดยใชความสัมพันธระหวาง
โครงสราง รูปทรง การกำหนดสัดสวน สี น้ำหนั ก สี แสงเงา ระนาบ มิติ และบรรยากาศของสีในหุ นนิ่ง มีความ
กระตือรือรน ใฝเรียนรู และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานจิตรกรรมดวยสีน้ำ สีโปสเตอร และสีอะคริลิคจากหุนนิ่ง
2. นักเรียนมีทักษะการระบายสีหุนนิ่งรูปทรงตาง ๆ ได
3. นักเรียนสามารถประยุกตใชทักษะการระบายสีหุนนิ่งในงานอื่น ๆ ได
4. นักเรียนมีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 331 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30255 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตก ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน รวมถึงแนวคิดและความเชื่อของศิลปน อิทธิพล และบริบททางสังคม ที่สะทอน
ไปสูรูปแบบการสรางสรรคผลงานศิลปะแตละชวงเวลา เพื่อนำมาเปนตนแบบหรือแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานตามแนวทางที่ตนเองชื่นชอบและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนศิลปะ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตกได
2. นักเรียนสามารถเลือกแนวคิดและความเชื่อของศิลปนที่ตนเองสนใจได
3. นักเรียนเห็นคุณคาของประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
รวม 3 ผลการเรียนรู
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30256 โครงงานทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำโครงงานทัศนศิลปและการทำแฟมสะสมผลงาน ฝกปฏิบัติการ
จัดทำโครงงานทัศนศิลปและการทำแฟมสะสมผลงาน ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ชื่นชมและรับรูคุณคา
ของโครงงานทัศนศิลป
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำโครงงานทัศนศิลปได
2. นักเรียนจัดทำโครงงานทัศนศิลปตามความสนใจและความถนัดของตนเองได
3. นักเรียนจัดทำทำแฟมสะสมผลงานของตนเองได
4. นักเรียนแสดงใหเห็นคุณคาทางความงามและความคิดผานผลงานของตนเองได
5. นักเรียนชื่นชมและรับรูคุณคาของโครงงานทัศนศิลป
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 332 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30257 ทักษะทางดนตรี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาสวนประกอบตางๆและหนาที่ของเครื่องดนตรีในวง บรรเลงเพลงตามเกณฑมาตรฐานทางดนตรี โดยใช
เทคนิคในการบรรเลงดนตรีไทยในระดับเบื้องตนไดถูกตอง ตลอดจนการบรรเลงรวมวง การซอมแซมบำรุงรักษาเครื่อง
ดนตรีดวยตนเองในระดับเบื้องตน
โดยใชกระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝกทั กษะทั้งเดี่ยวและกลุม การอภิปราย การนำเสนอ เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทตางๆ มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ทั้งปฏิบัติเดี่ยวและ
รวมวง มีการแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทยและสากลสามารถนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจ สวนประกอบเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล
2. นักเรียนรูจักบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีประเภทตางๆ
2. นักเรียนมีทักษะการบรรเลงดนตรีไทยและสากล ตามเกณฑมาตรฐาน
3. นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแตละประเภทไดอยางถูกตอง เหมาะสม
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 333 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30258 ทักษะทางดนตรี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษารูปแบบวงดนตรีไทยประเภทตางๆ หลักการและเทคนิคในการบรรเลงดนตรีไทยและสากลในขั้นสูงขึ้น
การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง หนาที่ของเครื่องดนตรีแตละชนิดในวง โอกาสในการบรรเลง เปรียบเทียบดนตรีไทย ดนตรี
สากลกับดนตรีประจำชาติอื่นๆได บรรเลงเพลงตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพดนตรีได
โดยใชกระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะทั้งเดี่ยวและกลุม การอภิปราย การนำเสนอรูปแบบการจัดการแสดง
ดนตรี เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบรรเลงดนตรีโดยใชเทคนิคสูงขึ้น การบรรเลงรวมวง มีทักษะ
การปฏิบัติเครื่องดนตรี ทั้งปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง มีการแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค เห็นคุณคาของดนตรีที่
เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล สามารถนำความรูไปเผยแพรแกบุคคลอื่น และใช
ในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและเขาใจวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลประเภทตางๆ
2. นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีแบบรวมวงได
3. นักเรียนมีทักษะในการบรรเลงดนตรีไทยและสากลขั้นสูงขึ้น
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 334 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30259 นาฏศิลปไทยมาตรฐาน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความรูเกี่ยวกับความหมาย และรูปแบบของระบำมาตรฐาน ลักษณะของเพลง บทรอง การแตงกายและ
ทารำ บรรยายประวัติความเปนมา และโอกาสที่ใชในการแสดงของเพลงระบำกฤดาภินิหาร และเพลงระบำพรหมาสตร
โดยกระบวนการฝกปฏิบัติทารำเพลงระบำกฤดาภินิหาร และเพลงระบำพรหมาสตร เห็นคุณคาความงามและประโยชน
ของนาฏศิลปที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ มีสวนรวมในการสืบสาน อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ใหเปนคนชางสังเกต รูจัก
หนาที่ ของตนเอง มีความมุงมั่น รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายรูปแบบ ลักษณะของเพลง บทรอง การแตงกาย และทารำของระบำมาตรฐาน
2. นักเรียนอธิบายประวัติความเปนมา และโอกาสที่ใชในการแสดงเพลงระบำกฤดาภินิหาร และเพลงระบำ
พรหมาสตร
2. นักเรียนรองเพลงกฤดาภินิหาร
3. นักเรียนปฏิบัติทารำระบำกฤดาภินิหาร
4. นักเรียนรองเพลงระบำพรหมาสตร
5. นักเรียนปฏิบัติทารำระบำพรหมาสตร
7. นักเรียนมีสวนรวมในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม มีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป และสามารถนำความรูไป
ใชประโยชนในชีวิตประจำวันได
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 335 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30260 นาฏศิลปไทยมาตรฐาน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา บรรยายประวัติความเปนมา และโอกาสที่ใชในการแสดงของเพลงระบำเทพบันเทิงและเพลงระบํา
ยองหงิด โดยกระบวนการฝกปฏิบัติทารำเพลงระบำเทพบันเทิง และเพลงระบํายองหงิด
อธิบายสวนประกอบของเครื่องแตงกายระบำมาตรฐาน ชุดยืนเครื่อง พระ-นาง ฝกปฏิบัติการนุงผาจับจีบหนา
นาง โดยนำความรูไปใชในการแตงกายประกอบการแสดงในชุดตางๆ เห็นคุณคาความงามและประโยชนของนาฏศิลป
ที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ มีสวนรวมในการสืบสาน อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ใหเปนคนชางสังเกต รูจักหนาที่ ของ
ตนเอง มีความมุงมั่น รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิ บายประวัติความเปนมา และโอกาสที่ใชในการแสดงเพลงระบำเทพบันเทิง และเพลงระบํา
ยองหงิด
2. นักเรียนอธิบายสวนประกอบของเครื่องแตงกายระบำมาตรฐาน ชุดยืนเครื่อง พระ-นาง
3. นักเรียนรองเพลงระบำเทพบันเทิง
4. นักเรียนปฏิบัติทารำระบำเทพบันเทิง
5. นักเรียนรองเพลงเพลงระบํายองหงิด
6. นักเรียนปฏิบัติทารำเพลงระบํายองหงิด
7. นักเรียนฝกปฏิบัติการนุงผาจับจีบหนานาง
8. นักเรียนมีสวนรวมในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม มีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป และสามารถนำความรูไป
ใชประโยชนในชีวิตประจำวันได
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 336 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30261 นาฏศิลปพื้นบาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ประวัติความเปนมา รูปแบบการแสดง ลีลาทารำการเคลื่อนไหว การแตงกาย ลักษณะเฉพาะของ
นาฏศิลปพื้นเมืองในแตละภูมิภาค ปฏิบัติทารำนาฏศิลปพื้นเมือง 4 ภาค เชน ภาคเหนือ ฟอนสาวไหม ภาคกลาง เตน
กำรำเคียว ภาคอีสาน เซิ้งตังหวาย ภาคใต ระบำตารีกีปส สาธิตการแสดงนาฏศิลปพื้นบานตามความถนัดและสนใจ
โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุ ม กระบวนการสาธิต การฝกปฏิบัติ การทดสอบและการ
แสดงผลงาน เพื่อใหนักเรียนสามารถนำความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่นและชีวิตประจำวั น มีคุณธรรมจริยธรรม รัก
ความเปนไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ มุงมั่นในการทำงาน ชื่นชมความงาม อนุรักษ เห็นคุณคาของมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เปนเอกลักษณทองถิ่น และมีสวนรวมในการอนุรักษนาฏศิลปพื้นเมืองใหคงอยูตอไป
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายประวัติความเปนมา รูปแบบการแสดง ลีลาทารำการเคลื่อนไหว เครื่องแตงกาย ที่เปน
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปพื้นเมืองในแตละแตละภูมิภาคได
2. นักเรียนอธิบายรูปแบบการแสดงฟอนสาวไหม และปฏิบัติทารำเพลงฟอนสาวไหม
3. นักเรียนอธิบายรูปแบบการแสดงเตนกำรำเคียว และปฏิบัติทารำเพลงเตนกำรำเคียว
4. นักเรียนอธิบายรูปแบบการแสดงเซิ้งตังหวาย และปฏิบัติทารำเพลงเซิ้งตังหวาย
5. นักเรียนอธิบายรูปแบบการแสดงระบำตารีกีปส และปฏิบัติทารำเพลงระบำตารีกีปส
6. นักเรียนสาธิตการแสดงพื้นบานตามความถนัดและสนใจ
7. นักเรียนเห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น และมีสวนรวมในการสืบสานอนุรักษ
นาฏศิลปพื้นเมือง
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 337 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30262 การแตงกาย การแตงหนา-ทำผม เพื่อการแสดง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษา ประวัติความเปนมาของการแตงกายของไทยในแตละยุคสมัย เทคนิค อุปกรณ วิธีการ ในการแตงหนาทำผม เพื่อใชในการแสดงที่เหมาะสม ตลอดจนเทคนิคการปกเลื่อมบนผืนผาอยางงาย ฝกปฏิบัติการใชผา นุง หม จับ
จีบ พัน และประยุกตใชผาประกอบการแสดงในรูปแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการแตงหนา-ทำผม ขั้นพื้นฐาน และฝกปฏิบัติ
ปกเลื่อมบนผืนผาอยางงาย
เห็นคุณคาความงามและประโยชนของการแตงกาย การแตงหนา-ทำผม และการปกเลื่อมบนผืนผาที่เกิดจาก
การฝกปฏิบัติ นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปตอยอดสรางรายเสริมในการประกอบอาชีพ และ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูและสามารถอธิบายประวัติความเปนมาของการแตงกายของไทยในแตละยุคสมัย
2. นักเรียนอธิบายเทคนิค อุปกรณ วิธีการ ในการแตงหนา-ทำผม
3. นักเรียนอธิบายเทคนิค อุปกรณ การปกเลื่อมบนผืนผา
4. นักเรียนปฏิบัตินุง หม จับ จีบ พันผาในรูปแบบตางๆ ไดดวยตนเอง
5. นักเรียนประยุกตใชผาประกอบการแสดงในรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม
6. นักเรียนแตงหนา-ทำผมขั้นพื้นฐานได
7. ฝกปฏิบัติปกเลื่อมบนผืนผาในรูปแบบงายๆ
8. นักเรียนนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน สรางรายไดเสริม ตลอดจนประกอบอาชีพได
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 338 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30229 การละคร1
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต
...........................................................................................................................................................................................
ศึกษาประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากล วิวัฒนาการของนาฏศิลปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ลักษณะและองคประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน และนาฏศิลปสากล หลักการสรางสรรคผลงาน
การแสดงทางดานนาฏศิลป ทารำ ทาเตน รูปแบบแถว การตั้งซุม ฝกปฏิบัติทานาฏยศัพท ภาษาทา และการตีบท
สามารถสรางสรรคผลงานการแสดงนาฏศิลป โดยการผสมผสานทาทางทางดานนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปสากลได
อยางลงตัว เพื่อใหเกิดการแสดงนาฏศิลปรูปแบบใหมๆ ใหเหมาะสมกับงานในโอกาสตางๆ
โดยใชกระบวนการทางดานนาฏศิลปในการแสดงออกอยางสรางสรรค ดวยวิธีการสืบคนขอมูล กระบวนการ
กลุม การสาธิต การฝกปฏิบัติ การทดสอบ และการนำเสนอผลงานใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในทักษะการแสดงนาฏศิลป มีความกลาแสดงออก มุงมั่น ในการทำงาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รัก
ความเปนไทย สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน เห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม และมี
สวนรวมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอนุรักษนาฏศิลปไทยใหคงอยูตอไป
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจองคประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลป พื้นบาน และนาฏศิลป
สากล
2. นักเรียนความรูความเขาใจในหลักการสรางสรรคผลงานการแสดงทางดานนาฏศิลป ทารำ ทาเตน รูปแบบ
แถว และการตั้งซุม
3. นักเรียนสรางสรรคผลงานการแสดงนาฏศิลป โดยการผสมผสานทาทางทางดานนาฏศิลปไทยและนาฏศิลป
สากลไดอยางลงตัว
4. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
5. นักเรียนมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอนุรักษนาฏศิลปไทย
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 339 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30230 การละคร 2
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต
.........................................................................................................................................................................................
ศึกษาประวัติความเปนมาของละครไทย และสากล อธิบายลักษณะและองคประกอบของละคร ในยุคสมัยตางๆ
กระบวนการผลิตละครสรางสรรค การเขียนบทละครสรางสรรค การคัดเลือกนักแสดงใหสมบทบาท การออกแบบฉาก
การออกแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับการแสดงละคร การแตงหนา การคัดเลือกเพลงใหสอดคลองกับอารมณของนักแสดง
ฝกทักษะในการแสดงละครที่หลากหลายรูปแบบ สามารถวิเคราะหทาทาง และการเคลื่อนไหวของผูคนในชีวิตประจำวัน
สังเกต จดจำ และเลียนแบบพฤติกรรม นำมาประยุกตใชในการแสดงละคร ใชความคิดริเริ่มในการสรางสรรคละครสั้น
ในรูปแบบที่ชื่นชอบ
โดยใชทักษะการทำงานเปนกลุม แบงหนาที่รับผิดชอบตามบทบาทและหนาที่ ของฝายตาง ๆ ในการสรางสรรค
ละคร การสืบเสาะหาความรู สำรวจ สังเกต สืบคนขอมูล การสาธิต การฝกปฏิบัติ การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน
ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในทักษะการแสดงละคร มีความกลาแสดงออก
มุงมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย เห็นคุณคา เกิดภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถนำ
ความรูไปใชประโยชนกับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของละครไทยและสากล
2. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครที่หลากหลายรูปแบบ
3. นักเรียนสามารถสรางสรรคละครสั้น ในรูปแบบที่ชื่นชอบ
4. นักเรียนมีทักษะในการจัดการแสดงละครไดเหมาะสมกับงานในโอกาสตาง ๆ
5. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 340 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30223 การวาดภาพลายเสน1
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
..........................................................................................................................................................................................
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการวาดเสนและความเปนมา ทฤษฎีการวาดเสน การรางภาพ
การแรเสนเงา การ
ลงแสงเงา การเขียนภาพหุนนิ่ง และการพัฒนาความคิดที่เปนสาระตอการสรางสรรค พัฒนาจิต สมาธิความสัมพันธ
ระหวางกายและจิต
กระบวนการปฏิบัติ เรียนรูวัสดุ อุปกรณ การวาดเสน สรางสรรคผลงานตามรูปแบบงานจิตรกรรมสรางสรรค
และเหมือนจริงตามหลักทัศนีวิทยา การเขียนภาพหุนนิ่ง ศึกษาผลงานวาดเสนทั้งจากงานทัศนศิลปไทยและสากล เพื่อ
นำเอามาปรับใชในการสรางสรรคผลงานของตนเองตอไป
ผลการเรียนรู
1. รูถึงประวัติการวาดภาพลายเสน
2. รูจักวัสดุ อุปกรณ และขั้นตอน วิธีการจับดินสอ ไดอยางถูกตอง
3. สามารถถายทอดการแสดงออกทางอารมณความคิด
4. มีความรูสึกและจินตนาการออกทางรูปลักษณของเสนหลายๆ รูปแบบรางภาพแลวลงน้ำหนักแสง- เงา ของ
พื้นผิวแตละวัตถุไดถูกตอง
5. สามารถรางภาพแลวลงน้ำหนักแสง – เงา เขียนภาพหุนนิ่ง
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 341 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ30224 การวาดภาพลายเสน2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ ปรั ช ญาการวาดเส นและความเป นมา ทฤษฎี ก ารวาดเส น การร างภาพ
การแรเสนเงา การลงแรเงา การเขียนภาพคนเหมือน ภาพทิว ทัศน และการพัฒ นาความคิดที่เปนสาระตอการ
สรางสรรค พัฒนาจิต สมาธิความสัมพันธระหวางกายและจิต
มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการในการสรางสรรคผลงานศิลปะวาดเสนทิวทัศน
ทั้งทิวทัศนบกและทิวทัศนน้ำ (landscape and seascape) ตามหลักทัศนีวิทยา
ศึกษาผลงานวาดเสนทั้งจากงานทัศนศิลปไทยและสากล เพื่อนำเอามาปรับใชในการสรางสรรคผลงานของตนเองตอไป
ผลการเรียนรู
1. รูจักวัสดุ อุปกรณ และขั้นตอน วิธีการจับดินสอ ไดอยางถูกตองในการเขียนภาพทัศนียวิทยา
2. สามารถถายทอดการแสดงออกทางอารมณความคิด
3. มีความรูสึกและจินตนาการออกทางรูปลักษณของเสนหลายๆ รูปแบบรางภาพแลวลงน้ำหนักแสง-เงา ของ
พื้นผิวแตละวัตถุไดถูกตอง
4. สามารถรางภาพแลวลงน้ำหนักแสง – เงา เขียนภาพทิวทัศน
5. การเขียนภาพคนเหมือน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 342 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30263 จิตรกรรมพื้นฐาน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ต ิ ง านจิ ต รกรรมภาพคนครึ ่ ง ตั ว ดวยรู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธ ี ก ารตาง ๆ ของสี น ้ ำ โดยเนน
ความสัมพันธระหวางโครงสรางของรูปทรง แสงเงา สี ระนาบ มิติ พื้นผิว ปริมาตร รูปทรง โครงสราง สี แสง เงา ใน
ภาพคนครึ่งตัว ปฏิบัติงานและแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู รับผิดชอบ
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายหลักการและขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือนดวยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำได
2 นักเรียนจำแนกเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับการใชงานแตละประเภทได
3. นักเรียนปฏิบัติงานจัดองคประกอบผลงานของตนเองได
4. นักเรียนมีความกระตือรือรน ใฝเรียนรู รับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวม 4 ผลการเรียนรู

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30264 การบริหารงานนิทรรศการทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนการบริหารจัดการนิทรรศการผลงานทัศนศิลป สามารถปฏิบัติงานจัดแสดง
นิทรรศการผลงานทัศนศิลปตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย ประเมินนิทรรศการและผลงานทัศนศิลป ชื่นชมและรับรู
คุณคาของผลงานทัศนศิลป
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำโครงงานทัศนศิลปได
2. นักเรียนจัดทำโครงงานทัศนศิลปตามความวนใจและความถนัดของตนเองได
3. นักเรียนแสดงใหเห็นคุณคาทางความงามและความคิดผานผลงานของตนเองได
4. นักเรียนชื่นชมและรับรูคุณคาของโครงงานทัศนศิลป
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 343 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30265 บทบาทของศิลปะกับชุมชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางงานศิลปะกับชุมชน ผานการศึกษาคนควาดวยตนเอง จัดเรีย งและ
วิเคราะหขอมูล นำเสนอมุมมองของนักเรียนเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางงานศิลปะกับชุมชน ชื่นชมและ
เห็นคุณคาของงานศิลปะที่มีตอชุมชน
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนศึกษาคนควาความสัมพันธระหวางงานศิลปะกับชุมชนดวยตนเองได
2. นักเรียนอธิบายความสัมพันธระหวางงานศิลปะกับชุมชนได
3. นักเรียนนำเสนอมุมมองของตนเองเพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางศิลปะกับชุมชนได
4. นักเรียนชื่นชมและรับรูคุณคาของงานศิลปะที่มีตอชุมชน
รวม 4 ผลการเรียนรู
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30266 ทักษะดนตรีขั้นสูง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษารูปแบบการบรรเลงดนตรีขั้นสูง เพลงเดี่ยว เพลงที่ตองใชเทคนิคในการบรรเลงขั้นสูง การรวมวง การ
ปรับวง ศึกษาทำนองเพลง สังคีตลักษณ การประพันธเพลงในรูปแบบตางๆ ประวัติสังคีตกวีของไทยและสากล การ
วิจารณ การประเมินคุณภาพงานดนตรี
โดยใชกระบวนการวิเคราะห เปรียบเทียบจำแนกประเภทและรูปแบบ การลงมือปฏิบัติทั้งเดี่ยวและรวมวง
การสังเกต เห็นความสำคัญและคุณคาของดนตรีทั้งไทยและสากล นำเสนอผลงานดนตรีเชิงประจักษ รูจักคิดแกปญหา
มีความภาคภูมิใจในการแสดงออก มุงมั่นใฝเรียนรู รักความเปนไทย เพื่อนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้นไป
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีทักษะการบรรเลงดนตรีในขั้นสูง
2. นักเรียนสามารถแสดงผลงานเชิงประจักษภายในโรงเรียนหรือเขารวมการแขงขันภายนอกได
รวม 2 ผลการเรียนรู

[ หนา 344 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30267 บทบาทของดนตรีกับทองถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาแหลงเรียนรู ทางศิลปะที่เกี่ยวของกับดนตรี ในชุมชน ทองถิ่นหรือแหลงเรียนรู อื่นๆที่นักเรียนสนใจ
คนควาหาขอมูล ศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและทองถิ่น ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวของ การสืบทอด การสืบสานและการ
อนุรักษของคนในทองถิ่น
โดยใชกระบวนการคิด วางแผน การสืบคนขอมูล การสัมภาษณนักดนตรีหรือผูเกี่ยวของ จัดทำขอมูล นำเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบที่กำหนดได เพื่อใหเห็นคุณคาและสรางความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของดนตรีไทยและสากลกับ
ทองถิ่นของนักเรียน สามารถนำเสนอแนวทางในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีอยูในทองถิ่นใหคงอยู
สืบตอไปได
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับดนตรีที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง
2. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการสืบทอด อนุรักษดนตรีที่มีอยูในทองถิ่นได
3. นักเรียนนำเสนอขอมูลทางวัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาในทองถิ่นไดอยางถูกตองเหมาะสม
รวม 3 ผลการเรียนรู

[ หนา 345 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30268 นาฏศิลปไทยมาตรฐาน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ประวัติความเปนมา และโอกาสที่ใชในการแสดงของเพลงระบำดาวดึง โดยกระบวนการฝกปฏิบัติทารำ
เพลงระบำดาวดึง และทบทวนเพลงระบำกฤดาภินิหาร ระบำเทพบันเทิง เพลงระบำพรหมาสตร ระบํายองหงิด
ตลอดจนเพลงแมบทเล็ก
เห็นคุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ มีสวนรวมในการสืบสาน อนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรม ใหเปนคนชางสังเกต รู จักหนาที่ ของตนเอง มีความมุ งมั่น รับผิดชอบ นำความรู ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน และเตรียมตัวศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายประวัติความเปนมา และโอกาสที่ใชในการแสดงเพลงเพลงระบำดาวดึง
2. นักเรียนรองเพลงระบำดาวดึง
3. นักเรียนปฏิบัติทารำระบำดาวดึง
4. นักเรียนมีสวนรวมในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และสามารถนำความรูไปใชประโยชนในการเตรียมตัว
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปไดอยางมีคุณภาพ
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 346 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30269 การบริหารจัดการการแสดง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ความหมาย หลักการ วิธีการการบริหารจัดการการแสดงตามประเภทของงาน รูปแบบของการแสดง
หนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการแสดงในฝายตางๆ ฝกการบริหารจัดการแสดง ตามหนาที่ของบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการจัดการแสดง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามวาระโอกาสตางๆ อยางเหมาะสม
โดยใชกระบวนการสืบคน อภิปราย คิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ จัดระบบความคิดอยางเปนขั้นตอน
มี
ภาวะการเปนผูนำและผูตามที่ดี เห็นคุณคาและประโยชนของรายวิชานาฏศิลปที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณในการ
ทำงาน มีความมุงมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ
มีทักษะ
การแกปญหา นำความรูไปประยุกตใชในในกลุมสาระอื่นๆ การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนในชีวิตประจำวัน ได
อยางมีคุณภาพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายความหมาย หลักการ วิธีการบริหารจัดการการแสดง ตามประเภทของงานและรูปแบบของ
การแสดง
2. นักเรียนอธิบายหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการแสดงในฝายตางๆ
3. นักเรียนฝกปฏิบัติการบริหารจัดการแสดง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามวาระโอกาสตางๆ
4. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการแสดงในรูปแบบตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตามวาระโอกาส
ตางๆ อยางเหมาะสม
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 347 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศ 30270 บทบาทของนาฏศิลปกับทองถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หนวยกิต

ศึกษาแหลงเรีย นรู ทางนาฏศิล ปที ่เ กี่ ย วของกั บ ชุม ชนทองถิ ่น โรงเรีย นสืบ สานศิ ล ปวัฒ นธรรมลานนา
(กรุงเทพฯ) วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร หรือแหลงเรียนรู อื่นๆที่นักเรียนสนใจ คนควาหาขอมูล ศึกษาบริบททาง
วัฒนธรรมและทองถิ่น ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวของ การสืบสานและการอนุรักษของคนในทองถิ่น
โดยใชกระบวนการคิด วางแผน การสืบคนขอมูล การสัมภาษณวิทยากรทองถิ่น ปราชญชาวบาน หรือ
ผูเกี่ยวของ จัดทำขอมูล นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบที่สะทอนความสัมพันธระหวางงานนาฏศิลปกับชุมชน ใหเห็น
คุณคาและสรางความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียน สามารถนำเสนอแนวทางในการอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมที่มีอยูในทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไปได
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลานนา ที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง
2. นักเรียนมีสวนรวมในงานประจำปของทองถิ่น “งานตานกวยสลาก” รวมกับโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ลานนา (กรุงเทพฯ) วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
3. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงาน ในการสืบทอด อนุรักษการแสดงนาฏศิลปที่มีอยูในทองถิ่นได
4. นักเรียนชื่นชมและรับรูคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีสรางเอกลักษณใหกับชุมชน และมี สวนรวมใน
การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 348 ]
โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ภาค
ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เรียน
1 ง21101
การงานอาชีพ 1
ม.1
2 ง21102
การงานอาชีพ 2
1 ง22103
การงานอาชีพ 3
ม.2
2 ง22104
การงานอาชีพ 4
1 ง23103
การงานอาชีพ 5
ม.3
2 ง23104
การงานอาชีพ 6

จำนวน
หนวยกิต
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
1
1
1
1
1
1

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1
1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

ภาค
เรียน
1
2
1
2
1
2

รหัสวิชา
ง31101
ง31102
ง32101
ง32102
ง33101
ง33102

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ 1
การงานอาชีพ 2
การงานอาชีพ 3
การงานอาชีพ 4
การงานอาชีพ 5
การงานอาชีพ 6

[ หนา 349 ]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม คหกรรม
ภาค
ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เรียน
1 ง30233
งานประดิษฐ 1 (ม.4/5-7)
2 ง30234
งานประดิษฐ 2 (ม.4/5-7)
1 ง31223
หลั ก การประกอบอาหาร1
(ม.4/13)
2 ง31224
หลั ก การประกอบอาหาร2
(ม.4/13)
1 ง31225
อาหารไทย1 (ม.4/13)
2 ง31226
อาหารไทย2 (ม.4/13)
1 ง31227
ขนมไทย1 (ม.4/13)
ม.4-6
2 ง31228
ขนมไทย2 (ม.4/13)
1 ง30223
ขนมในการจัดเลี้ย ง 1 (ม.
5/4-6)
2 ง30224
ขนมในการจัดเลี้ย ง 2 (ม.
5/4-6)
1 ง32223
การบริการเครื่องดื่ม 1 (ม.
5/10)
2 ง32224
การบริการเครื่องดื่ม 1 (ม.
5/10)

1.0
1.0
1.0

ชั่วโมง/
สัปดาห
2
2
2

1.0

2

1.0
1.0
1.0
1.0
1.5

2
2
2
2
3

1.5

3

1.5

3

1.5

3

หนวยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม ธุรกิจ
ภาค
ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
เรียน
1 ง31265
การจัดการธุรกิจ1 (ม.4/7)
1.0
2 ง31266
การจัดการธุรกิจ2 (ม.4/7)
1.0
1 ง30267
ธุรกิจเบื้องตน 1 (ม.6/4-11)
1.0
ม.4-6
2 ง30268
ธุรกิจเบื้องตน 2 (ม.6/4-11)
1.0
1 ง30270
ก ล ย ุ ท ธ ก า ร บ ร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ 1 ( start
1.0
up.6/10,11)

ชั่วโมง/
สัปดาห
2
2
2
2
2

[ หนา 350 ]
ชั้น

ภาค
รหัสวิชา
เรียน
2 ง30271

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ก ล ย ุ ท ธ ก า ร บ ร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ 2 ( start
up.6/10,11)

1.0

ชั่วโมง/
สัปดาห
2

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง21101 การงานอาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษากระบวนการทำงาน เกี่ยวกับการวิเคราะหขั้นตอนการทำงาน กระบวนการกลุม ในการทำงาน แกปญหา
ในการทำงาน เลือกใช เก็บรักษาอุปกรณอำนวยความสะดวกในการทำงานบาน การอนุรักษพลังงาน การปร ะกอบ
อาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐของตกแตงจากวัสดุในทองถิ่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและแนวทางในการ
เลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลงมือปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนโดยใชกระบวนการกลุม การตัดสินใจแกปญหาการทำงานอยางมีเหตุผล ใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มุงมั่นในการทำงานดวยความเสียสละ มีความรับผิดชอบเห็นคุณคาและภูมิใจใน
การทำงาน ตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ใฝเรียนรูและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดี
ตอการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ง2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 351 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง21102 การงานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษากระบวนการทำงาน เกี่ยวกับการวิเคราะหขั้นตอนการทำงาน กระบวนการกลุม ในการทำงาน แกปญหา
ในการทำงาน การจัดและตกแตงภายในบาน การจัดสวนในภาชนะ การเพาะเห็ดนางฟา การซอมแซมเครื่องใชไฟฟา
ภายในบาน การประดิษฐของใชจากวัสดุในทองถิ่น แกปญหาในการทำงานและแนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ลงมือปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนโดยใชกระบวนการกลุม การตัดสินใจแกปญหาการทำงานอยางมีเหตุผล ใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและคุมคา
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมุงมั่นในการทำงานดวยความเสียสละ มี
ความรับผิดชอบในงานที่ทำ รักการทำงาน ชื่นชมผลงานของตนและผูอื่น และนำความรูมาประยุกตในการทำงาน
อาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม ในทางสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ง2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 352 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง22103 การงานอาชีพ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา หลักการจัดและตกแตงบาน สิ่งของเครื่องใชในการจัดและตกแตงบาน ขั้นตอนการจัดและ
ตกแตงบาน ศิลปะในการจัดและตกแตงสวน รูปแบบของการจัดสวน วัสดุที่ใชในการจัดตกแตงสวน การดูแลรักษาสวน
การเตรียม จัดประกอบ ตกแตง และบริการเครื่องดื่ม หลักการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อุปกรณเครื่ องใชสำหรับผลิต
เครื่องดื่ม การจัด ตกแตงเครื่องดื่ม การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุในโรงเรียนหรือทองถิ่น ขั้นตอนการ
ประดิษฐ งานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถิ่น
โดยใชกระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแกปญหา การแสวงหาความรู และการทำงานรวมกับผูอื่น
เพื่อทำงานรวมกันในครอบครัว พรอมทั้งนำไปปรับใชดำเนินชีวิตประจำวัน แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อยางถูกตอง เกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะการ
ทำงาน เห็นความสำคัญของการทำงาน นำไปใชในชีวิตประจำวัน พรอมทั้งมีจิตสำนึกในการใชทรัพยากร สิ่งแวดลอม
อยางคุมคาและประหยัด
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
รวม 3 ตัวชี้วัด

[ หนา 353 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง22104 การงานอาชีพ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา การจัดการผลผลิต การแปรรูปผลผลิตจากพืช การเลี้ยงสัตว สัตวเลี้ยงที่เปนประโยชนตอ
ชีวิตประจำวัน หลักการเลี้ยงสัตวเปนอาชีพ งานประปาเบื้องตน เครื่องมืองานประปา วิธีซอมแซมงานประปา ธุรกิจการ
สื่อสาร การติดตอสื่อสาร งานอาชีพ ประกาศรับสมัครงาน การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ คุณสมบัติจำเปนในงานอาชีพ
โดยใชกระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแกปญหา การแสวงหาความรู ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อ
ทำงานรวมกันในครอบครัว พรอมทั้งนำไปปรับใชดำเนินชีวิตประจำวัน แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อยางถูกตอง เกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะการ
ทำงาน เห็นความสำคัญของการทำงาน เตรียมพรอมสูอาชีพ นำไปใชในชีวิตประจำวัน พรอมทั้งมีจิตสำนึกในการใช
ทรัพยากร สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและประหยัด
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ง 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 354 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง23103 การงานอาชีพ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหและสรุปขั้นตอนการทำงานการเกษตรเกี่ยวกับการขยายพันธุพืช การสรางชิ้นงาน ผลงาน การ
เตรียม วัสดุอุปกรณ มีความรูความหมาย ประโยชนเกี่ยวกับการการขยายพันธพืช
มีทักษะในการขยายพันธุ พืช ความประณีต รอบครอบ ถูกตอง การทำงานอยางมีความสุข มีทักษะในการ
ทำงาน โดยใชกระบวนการปญหาทักษะแสวงหาความรู มีความคิดสรางสรรค ประกอบกับกรแสวงหาความรู รวบรวม
จากแหลงเรียนรูอื่นๆ
นักเรียนมีจิตสำนักในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอเวลา
ขยันซื่อสัตย ประหยัดอดออม เอื้อเฟอ เสียสนะและมีวินัยในการทำงานมีความมุงมั่นรักการทำงานเห็นคุณคาของการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต มีเจตคติที่ดีตอการทำงาน
ตัวชี้วัด
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ง2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 355 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง23104 การงานอาชีพ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาคนควา และแสวงหาความรูเกี่ยวกับความสำคัญ ความหมายและ ประโยชน ของงานบาน มีทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในงานบาน
สรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ถูกตอง ทำงานอยางมีความสุข นำเทคโนโลยีงานบาน
มาประยุกตใชในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพสุจริตได โดยใชกระบวนการแกปญหา มีทักษะกระบวนการ
จัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู มีความคิ ดสรางสรรค
ประกอบดวยการศึกษาคนควา รวบรวมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความรับผิดชอบ มุงมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ สามารถรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
มีความสุข มีจิตสำนึกในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ตัวชี้วัด
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ง2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
รวม 6 ตัวชี้วัด

[ หนา 356 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31101 การงานอาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่เกี่ยวของกับความ
เปนอยูในชีวิตประจำวันไดแกหนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน การดูแลรักษา ทำความ
สะอาดจัดตกแตงบานและโรงเรียน การเลือกใช การดูแลรักษาเสื้อผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ การ
ปลูกพืช การทำเกษตรยุคใหม สมารทฟารม การเลี้ยงสัตว การจัดการงานชางการประดิษฐ ที่เปนเอกลักษณไทย
ปฏิ บ ั ต ิ ง านเกี่ ย วกับ งานบาน งานประดิ ษ ฐ เพื ่ อ การดำรงชี ว ิ ต โดยใชทั ก ษะการทำงานรวมกั น ทั ก ษะ
กระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแกปญหาและทักษะการแสวงหาความรู การคิดอยางสรางสรรค
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถทำงานบาน งานประดิษฐ เพื่อการดำรงชีวิต สามารถนำความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง รับผิดชอบ มุงมั่นใน
การทำงาน มีความคิดสรางสรรค ใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 357 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31102 การงานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่เกี่ ยวของกับความ
เปนอยูในชีวิตประจำวันไดแก การเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การทำเกษตรยุคใหม สมารท
ฟารม งานชางเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพเพื่อการเลี้ยงชีพปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตร งานชาง การอาชีพ
เพื่อการดำรงชีวิต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานประดิษฐ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว เพื่อการดำรงชีวิต โดยใชทักษะการทำงานรวมกัน
ทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแกปญหาและทักษะการแสวงหาความรูการคิดอยางสรางสรรค
เพื่อใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจสามารถทำงานประดิษฐ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว เพื่อการดำรงชีวิต
สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง
รับผิดชอบ มุงมั่นในการทำงาน มีความคิดสรางสรรค ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 358 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง32101 การงานอาชีพ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของหนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชุน รวมไปถึงปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว ศึกษาการซอมแซม การดัดแปลงเสื้อผา
การถนอมอาหาร การประดิษฐขาวของเครื่องใชจากวัสดุเหลือใชหรือวัสดุจากธรรมชาติ
ปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เขาใจปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในครอบครัว และเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับสมาชิกในครอบครัว ใชวิธีการเนา การดน การสอยในการ
ซอมแซมเสื้อผา และนำมาประยุกตดัดแปลงเสื้อผา ใชวิธีการถนอมอาหารแบบตางๆและเก็บรักษาอาหารถนอม
ประดิษฐขาวของเครื่องใชจากวัสดุเหลือใชหรือวัสดุจากธรรมชาติ
โดยใชกระบวนการความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง เขาใจในวิธีการทำงานและมี
ความคิดริเริ่มในการสรางสรรคผลงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิต
ในครอบครัวและสามารนำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 359 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง32102 การงานอาชีพ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย วิธีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ มาตรฐานการเลี้ยงและการแปรรูป การอนุรั กษพลังงาน
การจัดการสิ่งแวดลอม ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัย เขาใจการซื้อขายสินคาโดยการใชเทคโนโลยี
ถายทอดความคิดของวิธีการสรางผลงานเปนแบบจำลองความคิดและเลือกนำเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสมกับ
อาชีพ ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชทักษะกระบวนการทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แกปญหาในการทำงาน และทั ก ษะในการแสวงหาความรู เพื ่ อ การดำรงชี ว ิ ต ทั ก ษะการคิ ด อยางสรางสรรค
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในวิธีการทำงานและสรางสรรคผลงาน สามารถนำความรู ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยีอยางคุมคาและยั่งยืน ดวยวิธีการเทคโนโลยี
สะอาดเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ง1.1 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
ง2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
รวม 11 ตัวชี้วัด

[ หนา 360 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง33101 การงานอาชีพ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่เกี่ยวของกับความ
เปนอยูในชีวิตประจำวันไดแกหลักการอยูรวมกันในครอบครัว การดูแลคนในครอบครัว การเลือกผาสำหรับงานตัดเย็บ
การตัดเย็บ เสื้อผา การปรุงอาหาร การดัดแปลงอาหาร งานหัตถกรรมไทย การพัฒ นาอาชีพหัตถกรรมไทย
เทคโนโลยีทางการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การขยายพันธุพืชในปจจุบัน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตัดเย็บ งานปรุงงานประกอบอาหาร งานหัตถกรรมไทย เพื่อการดำรงชีวิต โดยใช
ทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน การใชเทคโนโลยีการจัดการ กระบวนการแกปญหาและทักษะ
การแสวงหาความรูการคิดอยางสรางสรรค
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถทำงานตัดเย็บ งานปรุงงานประกอบอาหาร งานหัตถกรรมไทย เพื่อ
การดำรงชีวิตสามารถนำความรูและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย มีวินัย
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียงรับผิดชอบ มุงมั่นในการทำงาน มีความคิด สรางสรรค สามารถประกอบอาชีพได และใช
ทรัพยากรอยางคุมคาอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7
รวม 7 ตัวชี้วัด

[ หนา 361 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง33102 การงานอาชีพ6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่เกี่ยวของกับงาน
อาชีพไดแก การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลพลอยไดจากการเกษตร การสรางสรรคงานการคิดแกปญหาและการ
คิดการออกแบบงานอยางสรางสรรค การเลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ทัก ษะจำเปนในการประกอบอาชีพ การ
จำลองโครงงานอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะที่ดีตออาชีพใน
ปจจุบัน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบการสรางสรรคงานโดยเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคการจำลองโครงงาน
อาชีพ โดยใชทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน การใชเทคโนโลยีการจัดการ กระบวนการแกปญหา
และทักษะการแสวงหาความรูการคิดอยางสรางสรรค
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถใชเทคโนโลยีออกแบบงานอยางสรางสรรค งานจำลองโครงงาน
อาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตสามารถนำความรู และเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดดวยความขยัน อดทน
ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียงรับผิดชอบ มุงมั่นในการทำงาน มีความคิดสรางสรรค สามารถประกอบ
อาชีพได มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณตอการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด
ง 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4
รวม 4 ตัวชี้วัด

[ หนา 362 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31223 หลักการประกอบอาหาร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา สุขอนามัยสวนบุคคล ความปลอดภัยในการทำงาน การใชงานและดูแลรักษาอุปกรณเครื่องครัว การ
เตรียมวัตถุดิบ วิธีการประกอบอาหาร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรูทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการแสวงหาความรู การแกปญหา กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น สงเสริมความรูดานสุขอนามัยสวนบุคคล
ความปลอดภัยในการทำงาน ทักษะการใชงานและดูแลรักษาอุปกรณเครื่องครัว การเตรียมวัตถุดิบ ไดแก การหั่น การ
ซอย การสับ การตัดแตง การชั่ง และการตวงวัตถุดิบ การประกอบอาหารโดยการหุง การตม การลวก การผัด การทอด
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรู และทักษะการประกอบอาหาร
เห็นความสำคัญของการทำงาน เปนพื้นฐานการประกอบอาหาร พรอมทั้งนำไปปรับใชเปนแนวทางการสรางอาชีพ
เตรียมพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต
ผลการเรียนรู
1. อธิบายสุขอนามัยสวนบุคคลได (K)
2. อธิบายความปลอดภัยในการทำงานได (K)
3. อธิบายการเตรียมวัตถุดิบได (K)
4. อธิบายวิธีการประกอบอาหารได (K)
5. ใชงานและดูแลรักษาอุปกรณเครื่องครัวได (P)
6. ประกอบอาหารได (P)
7. เห็นความสำคัญของการทำงาน (A)
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 363 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31224 หลักการประกอบอาหาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วัตถุดิบในการประกอบอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ วิธีการ
ประกอบอาหาร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรูทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการแสวงหาความรู การแกปญหา กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น สงเสริมความรูดานวัตถุดิบ ในการประกอบ
อาหาร ทักษะการประกอบอาหารโดยการหุง การตม การลวก การผัด การทอด
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรูดานวัตถุดิบ ในการประกอบ
อาหาร และทักษะการประกอบอาหาร เห็นความสำคัญของการทำงาน เปนพื้นฐานการประกอบอาหาร พรอมทั้งนำไป
ปรับใชเปนแนวทางการสรางอาชีพ เตรียมพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต
ผลการเรียนรู
1. อธิบายวัตถุดิบในการประกอบอาหารได (K)
2. อธิบายการเลือกซื้อวัตถุดิบได (K)
3. อธิบายการเลือกใชวัตถุดิบได (K)
4. อธิบายการเก็บรักษาวัตถุดิบได (K)
5. เลือกซื้อวัตถุดิบไดถูกตอง (P)
6. เลือกใชวัตถุดิบไดเหมาะสมกับวิธีการประกอบอาหาร (P)
7. เก็บรักษาวัตถุดิบไดเหมาะสม (P)
8. ประกอบอาหารได (P)
9. เห็นความสำคัญของการทำงาน (A)
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 364 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31225 อาหารไทย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วัฒนธรรมอาหารไทย เทคนิคการประกอบอาหารไทย วิธีการประกอบอาหาร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรูทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค การแกปญหา กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น สงเสริมความรูดาน
อาหารไทย ทักษะจำเปนสำหรับผูประกอบอาหาร
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรูเกี่ยวกับการประกอบอ าหาร
ไทย และทักษะการประกอบอาหาร เห็นความสำคัญในการประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง เปนพื้นฐานการ
ประกอบอาหาร เพื่อตอยอดสรางสรรคอาหารจานที่แปลกใหม เตรียมพรอมสูการแขงขันระดับชาติ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายวัฒนธรรมอาหารไทยได (K)
2. อธิบายเทคนิคการประกอบอาหารไทยได (K)
3. อธิบายวิธีการประกอบอาหารได (K)
4. ประกอบอาหารได (P)
5. เห็นความสำคัญในการประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง (A)
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 365 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31226 อาหารไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา วัฒนธรรมอาหารไทยสี่ภาค วัตถุดิบทองถิ่น วิธีการประกอบอาหารไทยสี่ภาค น้ำพริกและเครื่องเคียง
สำรับอาหารไทยสี่ภาค การสรางสรรคอาหารไทย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรูทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค การแกปญหา กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น สงเสริมความรูดาน
วัฒนธรรมอาหารไทยสี่ภาค ทักษะจำเปนสำหรับผูประกอบอาหาร
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรูเกี่ย วกับอาหารไทยสี่ภาค และ
ทักษะการประกอบอาหาร เห็นความสำคัญในการประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง เปนพื้นฐานการประกอบ
อาหาร เพื่อตอยอดสรางสรรคอาหารจานที่แปลกใหม เตรียมพรอมสูการแขงขันระดับชาติ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายวัฒนธรรมอาหารไทยสี่ภาคได (K)
2. อธิบายวัตถุดิบทองถิ่นได (K)
3. อธิบายวิธีการประกอบอาหารไทยสี่ภาคได (K)
4. อธิบายน้ำพริกและเครื่องเคียงได (K)
5. อธิบายสำรับอาหารไทยสี่ภาคได (K)
6. อธิบายการสรางสรรคอาหารไทยได (K)
7. ประกอบอาหารไทยสี่ภาคได (P)
8. เห็นความสำคัญในการประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง (A)
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 366 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31227 ขนมไทย 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา ประวัติขนมไทย อุปกรณที่ใชในการผลิตขนมไทย วัตถุดิบในขนมไทย ขนมไทยประเภทตม ขนมไทย
ประเภทนึ่ง ขนมไทยประเภทน้ำกะทิ ขนมไทยประเภทเชื่อม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรูทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค การแกปญหา กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น สงเสริมความรู ทักษะ
จำเปนในการผลิตขนมไทย
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติ กิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรูดานขนมไทย มีทักษะการใช
งานและดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการผลิตขนมไทย และทักษะการผลิตขนมไทย ภาคภูมิใจในการผลิตขนมไทย อนุรักษ
สืบสานวิธีการผลิตขนมไทย พรอมทั้งตอยอดปรับปรุงสูตรขนมไทยอยางสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายประวัติขนมไทยได (K)
2. อธิบายอุปกรณที่ใชในการผลิตขนมไทยได (K)
3. อธิบายวัตถุดิบในขนมไทยได (K)
4. อธิบายการผลิตขนมไทยประเภทตาง ๆ ได (K)
5. ผลิตขนมไทยประเภทตาง ๆ ได (P)
6. ภาคภูมิใจในการผลิตขนมไทย (A)
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 367 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31228 ขนมไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา สีผสมอาหาร สารปรุงแตงกลิ่น รส ถั่วเมล็ดแหงในขนมไทย พืชผักในขนมไทย ขนมไทยประเภทกวน
ขนมไทยประเภททอด ขนมไทยประเภทอบ ขนมไทยในงานมงคล การสรางสรรคขนมไทย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรูทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค การแกปญหา กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น สงเสริมความรู ทักษะ
จำเปนในการผลิตขนมไทย
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติ กิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรูดานขนมไทย มีทักษะการใช
งานและดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการผลิตขนมไทย และทักษะการผลิตขนมไทย ภาคภูมิใจในการผลิตขนมไทย อนุรักษ
สืบสานวิธีการผลิตขนมไทย พรอมทั้งตอยอดปรับปรุงสูตรขนมไทยอยางสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายสีผสมอาหารได (K)
2. อธิบายสารปรุงแตงกลิ่น รสได (K)
3. อธิบายเกี่ยวกับถั่วเมล็ดแหงในขนมได (K)
4. อธิบายเกี่ยวกับพืชผักในขนมไทยได (K)
5. อธิบายการผลิตขนมไทยประเภทตาง ๆ ได (K)
6. ผลิตขนมไทยประเภทตาง ๆ ได (P)
7. ภาคภูมิใจในการผลิตขนมไทย (A)
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 368 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30233 งานประดิษฐ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษากระบวนการสรางงานประดิษฐใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ศึกษาเทคนิควิธีการสรางงานในแบบตางๆ
คนควาหาความรูจากสื่อใหมเพิ่มเติม
โดยมีการวางแผนในการทำงานอยางมีขั้นตอน มีการตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายในการสรางงานประดิษฐ
มีการออกแบบการเลือกใชและการเตรีย มวัสดุอุป กรณ รวมทั้งการนำทักษะและเทคโนโลยีต างๆ มาใชในการ
สรางสรรคชิ้นงาน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูในการสรางชิ้นสิ่งประดิษฐหรือดัดแปลงชิ้นงานจนสามารถนำไปประยุกตใชและสามารถ
สรางรายไดเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความสำคัญและจุดมุงหมายของการประดิษฐกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. อธิบายจุดมุงหมายของการประดิษฐผลิตภัณฑจากวัสดุทองถิ่น
3. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
4. ทำงานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 369 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30234 งานประดิษฐ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดชิ้นงานใหมที่อนุรักษความ
เปนไทยและเขากับยุคสมัยในปจจุบัน
โดยนำมาสรางสรรคผลงานประดิษฐที่สามารถนำมาใชไดในดานการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย ดานที่
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและดานอาชีพ
เพื่อใหเกิดทักษะกระบานการสรางสรรคผลงานประดิษฐที่สามารถมีสวนรวมกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและมีเจตคติที่ดีตอการทำงานประดิษฐตางๆตอไป
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความสำคัญและจุดมุงหมายของการประดิษฐกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. ประดิษฐของใช ของตกแตงที่อนุรักษสิ่งแวดลอม
3. มีคุณลักษณะและทักษะกระบวนการทำงานรวมกันอยางมีคุณธรรม
4. เกิดความภาคภูมิใจและสามารถเพิ่มรายไดใหกับผูประดิษฐไดในระดับหนึ่ง
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 370 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการทำขนมอบประเภทตางๆ การเลือกซื้อ เลือกใช วัตถุดิบ อุปกรณ การเก็บรักษา การชั่งตวง การใช
เตาอบ การใชเครื่องทุนแรง การใชเครื่องตีไข และการตกแตงใหสวยงาม รูจักการทำเคกการตกแตงหนาเคกแบบตางๆ
ใหสวยงาม การชั่งตวงและวัตถุดิบใหถูกตอง รูจักการใชหัวบีบในการทำลวดลายตางๆ รูเทคนิควิธีการทำครีม แตงหนา
เคก การผสมสีแยมครีม
โดยการฝกฝนใหผูเรียนปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะและความชำนาญ โดยปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ -อุปกรณใน
การอบขนม การสำรวจแหลงวัสดุ ฝก การชั่ง การตวง ปฏิบัติงานการทำขนมเพื่อจำหนายประเภท คุกกี้ รูจักการทำเคก
การตกแตงหนาการนำวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุจำหนาย คำนวณคาใชจาย กำหนดราคา
ขาย ทำบัญชีรายรับ-รายจายอยางงาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทำขนมอบ มีเจตคติที่ดีตออาชีพที่สุจริตสามารถนำมาประยุกตใช
กับผลงานของตนเองและเกิดการเรียนรูเทคนิคในกระบวนการปฏิบัติจนชำนาญ จนสามารถนำไปทำเปนอาชีพเสริม
หรืออาชีพหลักได
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความเปนมาเกี่ยวกับขนมอบและบอกการเลือกซื้อและใชวัตถุดิบได
2. อธิบายการเลือกซื้อและเลือกใชอุปกรณเกี่ยวกับขนมอบได
3. อธิบายความหมายของบัญชีการคำนวณตนทุนการผลิตและกำหนดราคาขายได
4. อธิบายความหมายของคุกกี้แตละประเภทและปฏิบัติคุกกี้แตละประเภทได
5. อธิบายความหมายของเคกแตละประเภทและปฏิบัติเคกแตละประเภทได
6. รูจักอุปกรณตางๆ ของใชในการแตงหนาเคกเบื้องตนได
7. สามารถทำขนมอบประเภทตาง ๆ ได
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 371 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษา ประวัติขนมไทย อุปกรณที่ใชในการผลิตขนมไทย วัตถุดิบในขนมไทย ขนมไทยประเภทตม ประเภทนึ่ง
ประเภทกวน ประเภทน้ำกะทิ ประเภทเชื่อม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรูทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค การแกปญหา กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น สงเสริมความรู ทักษะ
จำเปนในการผลิตขนมไทย
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรูดานขนมไทย มีทักษะการใช
งานและดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการผลิตขนมไทย และทักษะการผลิตขนมไทย ภาคภูมิใจในการผลิตขนมไทย อนุรักษ
สืบสานวิธีการผลิตขนมไทย พรอมทั้งตอยอดปรับปรุงสูตรขนมไทยอยางสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายประวัติขนมไทยได
2. อธิบายอุปกรณที่ใชในการผลิตขนมไทยได
3. อธิบายวัตถุดิบในขนมไทยประเภทตางได
4. อธิบายขั้นตอนการทำขนมไทยประเภทตาง ๆ ได
5. สามารถทำขนมไทยประเภทตาง ๆ ได
6. มีความภาคภูมิใจในการอนุรักษขนมไทยไวใหสืบตอไป
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 372 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง32223 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

มุงเนนทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแกปญหา การแสวงหาความรู ทักษะ และเทคโนโลยี
เพื่อการทำงานรวมกัน พรอมทั้งนำไปปรับใชเปนแนวทางการสรางอาชีพ สงเสริมการมีงานทำ เตรียมพรอมสูการเปน
ผูประกอบการในศตวรรษที่ 21
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการทำงาน (Work - Based Learning) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการคิดวิเคราะห และปฏิบัติ ซึ่งสงเสริมความรู และทักษะจำเปนสำหรับ ผูประกอบการ จากหัวขอดังนี้ การ
บริหารจัดการรานหรือบริการ ตามหลักบริการ การบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล การ
ออกแบบผลิตภัณฑ และการเตรียมพรอมสูการประกอบอาชีพ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อยางถูกตอง ซึ่ งผูเรียนจะเกิดความรู ความเขาใจ
มีทักษะการทำงาน เห็นความสำคัญของการมีงานทำ มีอาชีพ มีเจตคติที่ดีตออาชีพ นำไปใชในชีวิตประจำวัน พรอมทั้ง
มีจิตสำนึกในการใชทรัพยากร สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและประหยัด
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนอธิบายการบริการอาหารและเครื่องดื่มได (K)
2. ผูเรียนอธิบายความหมายของอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะได (K)
3. ผูเรียนบริการอาหารและเครื่องดื่มได (P)
4. ผูเรียนวิเคราะหการสราง การลงทุน และการออกแบบผลิตภัณฑได (P)
5. ผูเรียนเห็นคุณคาของการมีอาชีพมีงานทำ (A)
6. ผูเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพรอมตนเองเขาสูการประกอบอาชีพ (A)
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 373 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง32224 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

มุงเนนทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแกปญหา การแสวงหาความรู ทักษะ และเทคโนโลยี
เพื่อการทำงานรวมกัน พรอมทั้งนำไปปรับใชเปนแนวทางการสรางอาชีพ สงเสริมการมีงานทำ เตรียมพรอมสูการเปน
ผูประกอบการในศตวรรษที่ 21
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้ นฐานของการทำงาน (Work - Based Learning) เรียนรู ฝกฝนผาน
กระบวนการคิดวิเคราะห และปฏิบัติ ซึ่งสงเสริมความรู และทักษะจำเปนสำหรับผูประกอบการ จากหัวขอดังนี้ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ หลักการจัดทำประชาสัมพันธอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการขาย คุณธรรมในการบริการ และ
การเตรียมพรอมสูการประกอบอาชีพ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อยางถูกตอง ซึ่งผูเรียนจะเกิดความรู ความเขาใจ
มีทักษะการทำงาน เห็นความสำคัญของการมีงานทำ มีอาชีพ มีเจตคติที่ดีตออาชีพ นำไปใชในชีวิตประจำวัน พรอมทั้ง
มีจิตสำนึกในการใชทรัพยากร สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและประหยัด
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนอธิบายหลักการการออกแบบผลิตภัณฑได (K)
2. ผูเรียนอธิบายหลักการจัดทำประชาสัมพันธอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการขายได (K)
3. ผูเรียนบริการอาหารและเครื่องดื่มได (P)
4. ผูเรียนออกแบบผลิตภัณฑ และประชาสัมพันธอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการขายได (P)
5. ผูเรียนมีคุณธรรมในการบริการ (A)
6. ผูเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพรอมตนเองเขาสูการประกอบอาชีพ (A)
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 374 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31265 การจัดการธุรกิจ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

มุงเนนทักษะดานความสำคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ องคประกอบของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ
สภาพแวดลอมของธุรกิจการคาสมัยใหมและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล สภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่
เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล พาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจแบบ O2O (Online to Offline) การตลาดดิจิทัล ความทาทาย
และแนวโนมของธุรกิจการคาสมัยใหม ตลอดจนกรณีศึกษาการเปลี่ยนผานของธุรกิจการคาสมัยใหม
โดยจัดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการการวางแผน ดำเนินงานทางธุรกิจ การนำเสนอ
กิจกรรมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำธุรกิจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและใชในการประกอบอาชีพไดโดยใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหผู เรีย นเกิดความเขาใจและมีทักษะในการดำเนิน งานทางธุร กิจในรูป แบบยุคดิจิทัล และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น รับผิดชอบในการทำงาน ขยันซื่อสัตย อดทน มีวินัยในการทำงาน ทำงาน
รวมกับผูอื่นดวยความเต็มใจ ใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ทันยุคเทคโนโลยีสมัยใหม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความสำคัญของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ องคประกอบธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจได(K)
2. อธิบายสภาพแวดลอมทางธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัลได(K)
3. วิเคราะหสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล(P)
4. ยกตัวอยางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจแบบ O2O (Online to Offline) และการตลาดดิจิทัล(P)
5. วิเคราะหความทาทายและแนวโนมของการออกแบบธุรกิจการคาสมัยใหม(A)
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 375 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง31266 การจัดการธุรกิจ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความสำคัญของความคิดสรางสรรคในการดำเนินธุรกิจใยยุคปจจุบันที่มีบทบาทสำคัญที่ทำใหธุรกิจอยู
รอดผานการเปลี่ยนผาน พัฒนา ผลิตภัณฑและบริการ ใหทันสมัยตอบโจทยลูกคาทั้งยังสามารถแขงขันกับคูแขงได
เรียนรูการสรางธุรกิจในรูปแบบ Start Up ที่มีความคิดสรางสรรคเปนสวนประกอบสำคัญที่จะทำให Start Up สามารถ
แตกตาง และเติบโตไดอยางกาวกระโดดเปนภาคธุรกิจที่สำคัญในยุคดิจิทัล รวมถึงกฎหมายและข อพึงระวังในการใช
ความคิดสรางสรรคในการดำเนินธุรกิจผานเครื่องมือที่ชวยออกแบบโมเดลธุรกิจและกรณีศึกษาจากผูประกอบการจริง
โดยจัดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการการวางแผน ดำเนินงานทางธุรกิจ การนำเสนอ
กิจกรรมที่ใชโมเดลธุรกิจโดยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำธุรกิจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและใชในการประกอบ
อาชีพไดโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหผู เรีย นเกิดความเขาใจและมีทักษะในการดำเนิน งานทางธุร กิจในรูป แบบยุคดิจิทัล และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น รับผิดชอบในการทำงาน ขยันซื่อสัตย อดทน มีวินัยในการทำงาน ทำงาน
รวมกับผูอื่นดวยความเต็มใจ ใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ทันยุคเทคโนโลยีสมัยใหม
ผลการเรียนรู
1. ระบุความสำคัญของความคิดสรางสรรคในการทำธุรกิจปจจุบัน(K)
2. อธิบายรูปแบบและความสำคัญของความคิดสรางสรรคในการพัฒนาธุรกิจ Start Up และ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ(K)
3. ยกตัวอยางและอธิบายการใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบธุรกิจได(P)
4. ออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ใชความคิดสรางสรรคได(A)
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 376 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30267 ธุรกิจเบื้องตน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

มุ งเนนทักษะของการแสวงหาความรู ในการทำธุรกิจ หลักการตลาด กิจกรรมสำคัญที่ใชในการสวนผสม
ทางการสงเสริม การตลาดของธุรกิจ กลยุทธทางการขาย รูปแบบของสินคาและบริการ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ หลักการ
จัดรูปแบบของการดำเนินธุร กิจ มีทักษะกระบวนการทำงานรวมกันในการเปนผู ประกอบการธุรกิจ มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการนำเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบธุรกิจ
โดยจัดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการการวางแผน ดำเนินงานทางธุรกิจ การนำเสนอ
กิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการตลาด สามารถนำธุรกิจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและใชในการประกอบอาชีพได
โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะในการดำเนินงานทางธุรกิจในรูปแบบตางๆและสามารถปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น รับผิดชอบในการทำงาน ขยันซื่อสัตย อดทน มีวินัยในการทำงาน ทำงานรวมกับผูอื่น
ดวยความเต็มใจ ใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผลการเรียนรู
1. บอกความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจในชีวิตประจำวันที่ถูกตอง(K)
2. บอกหลักวิธีการสำคัญของกระบวนการสวนประสมทางการตลาดที่ถูกตอง(K)
3. ปฏิบัติการออกแบบ วางแผนการตลาดทางธุรกิจโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง(P)
4. ปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบเปนผูประกอบการธุรกิจได(P)
5. เห็นความสำคัญในการเลือกใชกลยุทธทางการขายใหเหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจ(A)
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 377 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30268 ธุรกิจเบื้องตน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

มุงมั่นทักษะของการแสวงหาความรู ความสำคัญสื่อโฆษณาทางธุรกิจ ลักษณะของสื่อโฆษณาทางธุรกิจแตละ
ประเภท วัตถุประสงคของสื่อโฆษณา กิจกรรมสำคัญที่ ใชในการสงเสริมสื่อโฆษณาทางธุรกิจ องคประกอบและปจจัยที่
สำคัญของการสรางสื่อโฆษณาทางธุร กิจ รูป แบบและประเภทของสื่อโฆษณาทางธุรกิจ ลักษณะของแผนธุร กิ จ
องคประกอบของการเขียนแผนในการดำเนินธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการ การ
ประกอบอาชีพ เสนทางสูงานอาชีพ การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ
โดยจัดกิจกรรมนำเสนอสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันดวยกระบวนการทำงานพรอมกันเปนกลุม การนำเสนอ
กิจกรรมที่ใชสื่อทางโฆษณาทางธุรกิจ ฝกทักษะในการวางแผนธุรกิจโดยการเขียน และนำเสนอผลงานของตนเอง การ
ปฏิบัติตนสูเสนทางอาชีพไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะการนำเสนอสื่อโฆษณางานทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่นรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีวินัยในการทำงาน ทำงาน
รวมกับผูอื่นไดดวยความเต็มใจ ใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผลการเรียนรู
1. บอกความสำคัญของสื่อโฆษณา ลักษณะของสื่อโฆษณาทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน
2. บอกหลักวิธีการสำคัญที่ใชในการสรางสื่อโฆษณาทางธุรกิจที่ถูกตอง
3. ปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบเปนสื่อโฆษณาทางธุรกิจ
4. ปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. เห็นความสำคัญในการออกแบบสื่อโฆษณาทางธุรกิจ
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 378 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30270 กลยุทธการบริหารธุรกิจ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห อธิบาย ทักษะที่จำเปนในหลักการของการวางแผนกำหนดกลยุทธการใชสื่อโฆษณา ขอความ
ประชาสัมพันธ ปจจัยที่ต องพิจ ารณาในการเลือกสื่อโฆษณาประเภทตางๆ กลยุทธในการผสมผสานสื่อความคิด
สรางสรรค การเตรียมพรอมสำหรับการประกอบการธุรกิจ เพื่อทำงานรวมกันพรอมนำไปปรับใชเปนแนวทางการสราง
อาชีพสงเสริมการมีงานทำอยางมีประสิทธิภาพ
โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธการใชสื่อโฆษณาสำหรับการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ
ราน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการทำงาน (Work - Based Learning) เรียนรูฝกฝนผานกระบวนการ
คิดวิเคราะห และปฏิบัติโดยใชทักษะกระบวนการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา การแสวงหาความรู ทักษะที่จำเปน
สำหรับการประกอบการธุรกิจ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรู และทักษะการประกอบการ
ธุรกิจ เห็นความสำคัญของการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรมเปนพื้นฐานของการประกอบการธุรกิจ พรอมทั้งนำไปปรับ
ใชเปนแนวทางการสรางอาชีพ เตรียมพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนอธิบายวิธีการใชสื่อขอความประชาสัมพันธได (K)
2. ผูเรียนอธิบายการใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธได (K)
3. ผูเรียนสรางสื่อขอความประชาสัมพันธได (P)
4. ผูเรียนสรางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธได (P)
5. ผูเรียนบริหารจัดการภายในสถานประกอบการได (P)
6. ผูเรียนเห็นคุณคาของการมีอาชีพมีงานทำ (A)
7. ผูเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพรอมตนเองเขาสูการประกอบอาชีพ (A)
รวม 7 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง30271 กลยุทธการบริหารธุรกิจ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห อธิบาย ทักษะกระบวนการขาย ศิลปะการขาย การใชศิลปะการขาย การศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกคา และเทคนิคในการแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับลูกคา การใชจิตวิทยาและมนุษสัมพันธในการประกอบอาชีพการ
ใหบริการดานการขาย การปรับตัวเองใหมีคุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรูจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนัก
ขาย สำหรับการประกอบการธุรกิจ เพื่อทำงานรวมกันพรอมนำไปปรับใชเปนแนวทางการสรางอาชีพสงเสริมการมีงาน
ทำอยางมีประสิทธิภาพ
โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชศิลปะการขาย สังเกตพฤติกรรมของลูกคา การบริการขายที่ดี การแกปญหาตางๆ
สำหรับการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการราน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการทำงาน (Work Based Learning) เรียนรูฝกฝนผานกระบวนการคิดวิเคราะห และปฏิบัติโดยใชทักษะกระบวนการสื่อสาร ทักษะการ
แกปญหา การแสวงหาความรู ทักษะที่จำเปนสำหรับการประกอบการธุรกิจ
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวิชานี้อยางถูกตอง มีความรู และทักษะการประกอบการ
ธุรกิจ เห็นความสำคัญของการทำงาน มีจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรมเปนพื้นฐานของการประกอบการธุรกิจ พรอม
ทั้งนำไปปรับใชเปนแนวทางการสรางอาชีพ เตรียมพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนอธิบายวิธีการใชศิลปะการขายได (K)
2. ผูเรียนอธิบายการสังเกตุพฤติกรรมลูกคาได (K)
3. ผูเรียนสรางศิลปะการโนมนาวขายได (P)
4. ผูเรียนใชเจตคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธในการบริการขายได (P)
5. ผูเรียนบริหารจัดการภายในสถานประกอบการได (P)
6. ผูเรียนเห็นคุณคาของการมีจรรยาบรรณตอการบริการขาย (A)
7. ผูเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพรอมตนเองเขาสูการประกอบอาชีพ (A)
รวม 7 ผลการเรียนรู
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โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3

ภาคเรียน
1
2
1
2
1
2

รหัสวิชา
อ21101
อ21102
อ22101
อ22102
อ23101
อ23102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษ 4
ภาษาอังกฤษ 5
ภาษาอังกฤษ 6

จำนวน
หนวยกิต
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
3
3
3
3
3
3

จำนวน
หนวยกิต
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2
2
2
2
2

จำนวน
หนวยกิต
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
1
1
2
2
2
2
2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

ภาคเรียน
1
2
1
2
1
2

รหัสวิชา
อ31101
อ31102
อ32101
อ32102
อ33101
อ33102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษ 4
ภาษาอังกฤษ 5
ภาษาอังกฤษ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น

ม.1

ภาคเรียน
1
2
1
2
1
2
1

รหัสวิชา
อ21201
อ21202
อ21203
อ21204
อ21205
อ21206
จ21241

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
Smart Listening-Speaking1
Smart Listening-Speaking2
Smart Reading-Writing1
Smart Reading-Writing2
ภาษาจีน 1
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น
ม.1

ม.2

ภาคเรียน
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ม.3

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

รหัสวิชา
จ21242
จ21243
จ21244
อ22201
อ22202
อ22203
อ22204
อ22205
อ22206
ญ22231
ญ22232
จ22243
จ22244
ฝ22221/
ญ22233
ฝ22221/
ญ22233
ญ22235
ญ22236
อ23201
อ23202
อ23203
อ23204
อ23205
อ23206
ฝ23221
ฝ23222
ฝ23223
ฝ23224

ชื่อวิชา
ภาษาจีน 2
ภาษาจีนนารู 1
ภาษาจีนนารู 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
Smart Listening-Speaking 3
Smart Listening-Speaking 4
Smart Reading-Writing 3
Smart Reading-Writing 4
ภาษาญี่ปุน 1
ภาษาญี่ปุน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4
ภาษาฝรั่งเศสนารู /
ภาษาญี่ปุนนารู
ภาษาฝรั่งเศสนารู /
ภาษาญี่ปุนนารู
ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 1
ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
Smart Listening-Speaking 5
Smart Listening-Speaking 6
Smart Reading-Writing 5
Smart Reading-Writing 6
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2

จำนวน
หนวยกิต
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1

0.5

1

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
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ชั้น

ภาคเรียน
1
2

รหัสวิชา
จ23243
จ23244

ชื่อวิชา
ภาษาจีนนารู 1
ภาษาจีนนารู 2

จำนวน
หนวยกิต
0.5
0.5

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
1
1

จำนวน
หนวยกิต
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2
2
2
2
2

3.0

6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้น

ม.4

ม.4

ภาคเรียน รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1
2
1
2
1
2

อ31201
อ31202
อ31203
อ31204
อ31205
อ31206

1

ฝ31221

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
ทักษะการบูรณาการภาษาอังกฤษธุรกิจ
ไวยากรณและโครงสราง
ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
ภาษาฝรั่งเศส 1

2

ฝ31222

ภาษาฝรั่งเศส 2

3.0

6

1

ฝ31223

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1

0.5

1

2

ฝ31224

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2

0.5

1

1

ก31251

ภาษาเกาหลี 1

3.0

6

2

ก31251

ภาษาเกาหลี 2

3.0

6

1

ก31253

วัฒนธรรมเกาหลี 1

0.5

1

2

ก31254

วัฒนธรรมเกาหลี 2

0.5

1

1

ญ31231

ภาษาญี่ปุน 1

3.0

6

2

ญ31232

ภาษาญี่ปุน 2

3.0

6

1

ญ31233

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสอบวัดระดับ 1

1.0

2

2

ญ31234

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสอบวัดระดับ 2

1.0

2

1
2

จ31241
จ31242

ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2

3.0
3.0

6
6
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ชั้น

ม.5

ภาคเรียน รหัสวิชา
1
2
1
2
1
2

จ31245
จ31246
อ32201
อ32202
อ32203
อ32204

ชื่อวิชา
การออกเสียงภาษาจีน
การฟง-พูดภาษาจีน
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4

จำนวน
หนวยกิต
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2
2
2
2
2
2

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติม

1

ฝ32221

ภาษาฝรั่งเศส 3

จำนวน
หนวยกิต
3.0

2

ฝ32222

ภาษาฝรั่งเศส 4

3.0

6

1

ก32251

ภาษาเกาหลี 3

3.0

6

2

ก32252

ภาษาเกาหลี 4

3.0

6

1

ญ32231

ภาษาญี่ปุน 3

3.0

6

2

ญ32232

ภาษาญี่ปุน 4

3.0

6

1

จ32241

ภาษาจีน 3

3.0

6

2

จ32242

ภาษาจีน 4

3.0

6

1

อ33201

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5

1.0

2

2

อ33202

ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6

1.0

2

1

อ33203

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5

1.0

2

2

อ33204

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6

1.0

2

1

ฝ33221

ภาษาฝรั่งเศส 5

3.0

6

2

ฝ33222

ภาษาฝรั่งเศส 6

3.0

6

1

ก33251

ภาษาเกาหลี 5

3.0

6

ภาคเรียน รหัสวิชา

ม.5

ม.6

ชื่อวิชา
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1

ฝ32221

ภาษาฝรั่งเศส 3

จำนวน
หนวยกิต
3.0

2

ฝ32222

ภาษาฝรั่งเศส 4

3.0

6

1

ก32251

ภาษาเกาหลี 3

3.0

6

2

ก32252

ภาษาเกาหลี 4

3.0

6

1

ญ32231

ภาษาญี่ปุน 3

3.0

6

2

ญ32232

ภาษาญี่ปุน 4

3.0

6

1

จ32241

ภาษาจีน 3

3.0

6

2

จ32242

ภาษาจีน 4

3.0

6

2

ก33252

ภาษาเกาหลี 6

3.0

6

1

ญ33231

ภาษาญี่ปุน 5

3.0

6

2

ญ33232

ภาษาญี่ปุน 6

3.0

6

1

จ33241

ภาษาจีน 5

3.0

6

2

จ33242

ภาษาจีน 6

3.0

6

ภาคเรียน รหัสวิชา

ม.5

ชื่อวิชา

ชั่วโมงตอ
สัปดาห
6

[ หนา 385 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจงตางๆเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ
หรือสิ่งตางๆใกลตัว การออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการใชโครงสรางประโยคที่
เกิดขึ้นในเทศกาล วันสำคัญความเปนอยูและประเพณี วัฒนธรรมของตางประเทศและของไทย คนควา รวบรวมและ
สรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นมานำเสนอ
โดยใชกระบวนการสอนที่หลากหลาย เชน กระบวนการทางภาษาการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุม แสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล
จากแหลงเรียนรู ตาง ๆแสดงความคิดเห็ นจากสิ่งที่ไดศึกษาเรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณตาง ๆ
เพื่อใหเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจและใช
เปนเครื่องมือแสวงหาความรู แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเขากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆเพื่อนำ
ความรูไปใชในชีวิตประจำวันโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจความเหมือน ความแตกตางระหวางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตยสุจริต
และสามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 386 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการอานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรอง(poem)สั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุหัวขอ
เรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้นใชคำ
ขอรอง ใหคำแนะนา และคำชี้แจง ตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบอยางเหมาะสมพูด/เขียน สรุป
ใจความสำคัญ/แกนสาระ(theme) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูด/เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องราวตางๆ ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบเขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลองวันสำคัญ และชีวิต
ความเปนอยูของเจาของภาษากับของไทยใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูลตางๆจากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
โดยใชกระบวนการสอนที่หลากหลาย เชน กระบวนการทางภาษาการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุมแสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล
จากแหลงเรียนรู ตางๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดศึกษาเรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณตาง ๆ
เพื่อใหเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจและใช
เปนเครื่องมือแสวงหาความรู แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเขากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆเพื่อนำ
ความรูไปใชในชีวิตประจำวันโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจความเหมือน ความแตกตางระหวางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตยสุจริต
และสามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 387 ]
Course Description
E 21101 ENGLISH 1
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 1

Foreign Language Department
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

[ หนา 388 ]
Course Description
E 21102 ENGLISH 2
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 2

Foreign Language Department
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

[ หนา 389 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายงาย ๆ ที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ
ขาวประกาศ และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนประโยค และขอความ ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใช
ความเรียง รูปแบบ ตาง ๆที่อาน สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องตาง ๆใกลตัวและสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันอยางเหมาะสม ใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ และ ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียน
สรุปใจความสำคัญ/ แกนสาระ หัวขอเรื่อง (topic) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ ที่อยูในความสนใจของ
สังคม ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยา ทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยคชนิดตาง ๆ และการ
ลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล / ขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากการแหลงเรียนรูและนำเสนอดวยการพูด /การเขียนชุมชน ใชภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา และชุมชน
โดยใชกระบวนการสอนที่หลากหลาย เชน กระบวนการทางภาษาการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุม แสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล
จากแหลงเรียนรู ตาง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดศึกษาเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกั บวัยและ
สถานการณตาง ๆ
เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจและใชเปน
เครื่องมือแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเขากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เพื่อนำความรู
ไปใชในชีวิตประจำวันโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจความเหมือน ความแตกตางระหวางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตยสุจริต
และสามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 390 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเลือกหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน(supporting detail) และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงายๆ ประกอบ พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอ
และใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมและความคิดเห็น
อยางมีประสิทธิภาพ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
อยางเหมาะสม พูดและเขี ยนแสดงความรู สึก และความคิ ดเห็น ของตนเองเกี ่ย วกั บ เรื่ อ งตาง ๆ กิจ กรรม และ
ประสบการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่ องตาง ๆ
ใกลตัว และประสบการณ พรอมทั้งให เหตุผลสั้นๆ ประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และ
ประเพณีของเจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใชภาษาตางประเทศในการ
สืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ
โดยใชกระบวนการสอนที่หลากหลาย เชน กระบวนการทางภาษาการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุม แสดงบทบาทสมมติ การเรียนแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล
จากแหลงเรียนรู ตาง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดศึกษาเรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณตาง ๆ
เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจและใชเปน
เครื่องมือแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเขากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆเพื่อนำความรูไป
ใชในชีวิตประจำวันโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจความเหมือน ความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตยสุจริต และ
สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 391 ]
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

[ หนา 392 ]
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

[ หนา 393 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต

ศึกษาปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ ขาว
โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ
ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคำขอรอง ให
คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อ ขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ ง หรืออานอยางเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/
เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทาง เหมาะกับ
บุ ค คลและโอกาส ตามมารยาทสั ง คม และวั ฒ นธรรมของเจาของภาษา อธิ บ ายเกี ่ ย วกั บ ชี ว ิ ต ความเปนอยู
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการ
ออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ และการลำดับคำตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย ใชภาษา
สื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ใชภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการจับคู ดูสื่อออนไลน เกมส เพลง สืบคนขอมูลจาก Internet อภิปราย
ถาม-ตอบ แสดงบทบาทสมมุติ สัมภาษณ สังเกต ทัศนศึกษานอกสถานที่ Brainstorming พัฒนาทักษะฟง พูด อาน
เขียน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู เปดโลกทัศนของตนคนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล ใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
เห็นคุณคาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรู แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผล บูรณการ
กับกลุมสาระอื่น และใชประโยชนในชีวิตประจำวัน รูจักการใชภาษาในการถายทอดความรูสึกในดานการเขียนและ
สนทนา ในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ มีความเขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมไทย อันเปน
ผลใหเขาใจในพฤติกรรมของชนชาตินั้น ๆ
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 394 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต
ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความที่ฟงหรืออานเลื อก/ระบุ
หัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง
ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางอยางประกอบพูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยาง
เหมาะสมพูดและเขีย นสรุป ใจความสำคัญ/แกนสาระ หัว ขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อ ง/ขาว/เหตุก ารณ/
สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนำไปใชอยาง
เหมาะสม คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและ
นำเสนอดวยการพูดและการเขียนเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เปน
ภาษาตางประเทศ
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการจับคู ดูสื่อออนไลน เกมส เพลง สืบคนขอมูลจาก Internet อภิปราย
ถาม-ตอบ แสดงบทบาทสมมุติ สัมภาษณ สังเกต ทัศนศึกษานอกสถานที่ Brainstorming พัฒนาทักษะฟง พูด อาน
เขียน เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู เปดโลกทัศนของตนคนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล ใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
เห็นคุณคาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรู แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผล บูรณการ
กับกลุมสาระอื่น และใชประโยชนในชีวิตประจำวัน รูจักการใชภาษาในการถายทอดความรูสึกในดานการเขียนและ
สนทนา ในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ มีความเขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมไทย อันเปน
ผลใหเขาใจในพฤติกรรมของชนชาตินั้น ๆ
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 395 ]
Course Description
E 23101 ENGLISH 5
Foreign Language Department
Matthayomsuksa 3 SEMESTER 1
60 Hours CREDIT 1.5
Study and act in compliance with requests, instructions, clarifications and explanations heard
and read. Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems by observing the
principles of reading. Converse and write to exchange data about themselves, various matters around
them, situations, news and matters of interest to society, and communicate the data continuously
and appropriately. Use requests appropriately and give instructions, clarifications and explanations.
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, explain, compare and
express opinions about what has been heard or read. Speak and write to describe themselves,
experiences/ matters/ various issues of interest to society. Choose the language, tone of voice,
gestures and manners appropriate to various persons and occasions in accordance with the social
manners and culture of native speakers. Describe the lifestyles, customs and traditions of native
speakers. Compare and explain similarities and differences between pronunciation of various kinds of
sentences in accordance with structures of sentences in foreign languages and Thai language. Use
language for communication in real situations/simulated situations in the classroom, school,
community and society. Use foreign languages in conducting research, collecting and summarizing
knowledge and various data from the media and different learning sources for further
education and livelihood.
By using teaching techniques: group work, pair work, games, songs, searching data, discussion,
ask and answer, interview, field trips and brain storming to develop listening speaking reading and
writing skills to communicate, search for, collect and summarize data and information. The ability to
use English for communication in real situation in class, school, community and society.
To aware of the uses of English as a tool for seeking knowledge, giving ideas, linking knowledge
with other learning areas and situation in daily life, speaking and writing to
express feeling, appreciating customs and traditions of native speaking and those of Thai and applying
them appropriately.
Indicators
F.1.1 M.3/1 M.3/2 F.1.2 M.3/1 M.3/2 F.1.2 M.3/4 F.1.3 M.3/1
F.2.1 M.3/1 M.3/2 F.2.2 M.3/1
F.4.1 M.3/1 F.4.2 M.3/1
11 indicators

[ หนา 396 ]
Course Description
E 23102 ENGLISH 6
Matthayomsuksa 3 SEMESTER 2

Foreign Language Department
60 Hours CREDIT 1.5

Study and specify and write various forms of non-text information related to sentences and
texts heard or read. Answer questions from listening to and reading sentences, dialogues and simple
tales. Speak and write to describe their own feelings and opinions about various matters, activities,
experiences and news/incidents, as well as provide justifications appropriately. Speak and write to
summarize the main idea/theme and topic identified from analysis of
matters/news/incidents/situations of interest to society. Speak and write to express opinions about
activities, experiences and incidents, as well as provide justifications. Participate in/organize language
and cultural activities in accordance with their interests. Compare and explain similarities and
differences between the lifestyles and culture of native speakers and those of Thais, and apply them
appropriately. Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from
learning sources, and present them through speaking/writing. Disseminate/convey to the public data
and news about the school, community and the local area in foreign languages.
By using teaching techniques: group work, pair work, games, songs, searching data, discussion,
ask and answer, interview, field trips and brain storming to develop listening speaking reading and
writing skills to communicate, search for, collect and summarize data and information. The ability to
use English for communication in real situation in class, school, community and society.
To aware of the use of English as a tool for seeking knowledge, giving ideas, linking knowledge
with other learning areas and situation in daily life, speaking and writing to
express feeling, appreciating customs and traditions of native speaking and those of Thai and applying
them appropriately.
Indicators
F.1.1 M.3/3 M.3/4 F.1.2 M.3/3 M.3/5
F.1.3 M.3/2 M.3/3 F.2.1 M.3/3 F.2.2 M.3/2
F.3.1 M.3/1 F.4.2 M.3/3
10 indicators

[ หนา 397 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตาง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน อานออก
เสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้น (Skit) ถูกตองตามหลักการอาน สนทนาและเขียน
โตตอบเกี่ยวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอยางตอเนื่อง และเหมาะสม เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยางคลองแคลว พูดและ
เขียนแสดงความตองการเสนอตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยาง
เหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณขาว/เหตุการณเรื่องและประเด็นตาง ๆ ที่อยูใน
ความสนใจของสังคม
โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
สามารถอานออกเขียนได และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม กับวัยและสถานการณ
ตาง ๆ
เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และการเขาสูสังคม
สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จและสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 398 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

การเลือกใชภาษา น้ำเสีย ง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความสำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย คนควา/ สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/
สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
สามารถอานออกเขียนได และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม กับวัยและสถานการณ
ตาง ๆ
เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และการเขาสูสังคม
สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จและสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 399 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตาง ๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยาง
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม โดยสอดคลอง
กั บ กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ ของประเทศในกลุ มสหภาพยุ โ รป CEFR ระดั บ B1 และใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ ทั้งแบบออฟไลน และออนไลน
ใชกระบวนการทางภาษา อธิบายและเขียนประโยคและขอความ พูดขอและใหขอมูล ใชภาษาในการสืบคน
รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู มีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีวิจารณญาณ สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ มี
ภาวะผูนำสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และนำไปใชเพื่อการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

[ หนา 400 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง /
ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม และ สรุปใจความสำคัญ/แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง
กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณตามโครงสรางประโยค สำนวนภาษา และหลักไวยากรณ พูดและเขียน สรุป
ใจความสำคัญไดถูกตองตามสถานการณ หรือเหตุการณ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา เขารวม การแสดงบทบาทสมมติ แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมอยางเหมาะสม ใชภาษาตางประเทศในการเขารวมแนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ทั้งออฟไลนและออนไลน
ใชกระบวนการเรียนทางภาษา พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญจากการวิเคราะห เขียนบรรยาย อธิบาย
ประโยคและขอความใหสัมพันธกัน เปรียบเทียบความแตกตาง แสดงความคิดเห็น เขารวม แสดงบทบาทสมมติ แนะนำ
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมโดยสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรป CEFR ระดับคุณภาพ B1
เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู มีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีวิจารณญาณ สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ มี
ภาวะผูนำสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และนำไปใชเพื่อการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 401 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการจับใจความสำคัญ วิเคราะหความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน
เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจาของภาษา เขารวม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม วิเคราะห/อภิปราย ความ
เหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนาไปใชอยางมี
เหตุผล เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ
โดยใชโดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความ
เขาใจ สามารถอานออกเขียนได และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม กับวัยและ
สถานการณตางๆ
เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และการเขา
สูสังคม สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จและสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 402 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาการจับใจความสำคัญ วิเคราะหความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน
เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจาของภาษา เขารวม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม วิเคราะห/อภิปราย ความ
เหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนาไปใชอยางมี
เหตุผล เผยแพร/ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ
โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
สามารถอานออกเขียนได และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม กับวัยและสถานการณ
ตางๆ
เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู ความบันเทิง และการเขาสูสังคม
สนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จและสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
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

[ หนา 403 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

การฝกปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอาน การระบุหัวขอเรื่อง (topic)
ใจความสำคั ญ (main idea) การตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิ ท าน และเรื ่ อ งสั ้ น การสนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การใชคำขอรอง การใหคำแนะนำ
และคำชี้แจงตามสถานการณ การพูดและเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ การพูดและการเขียนเพื่อขอและใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรือ
อาน การพูดและการเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา
โดยใชกระบวนการทางภาษา คือ ฟง พูด อานและเขียน การสื่อสาร การฝกปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีต อการเรียนรูภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอาน
2. ระบุหัวขอเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน
และเรื่องสั้น
3.สนทนาและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน
4. ใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ
5.พูดและเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ
ตาง ๆ อยางเหมาะสม
6.พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม
7. พูดและเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ พรอม
ทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบอยางเหมาะสม
8. ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
9. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 404 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต
การฝกปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอาน การระบุหัวขอเรื่อง ( topic)
ใจความสำคั ญ (main idea) การตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิ ท าน และเรื ่ อ งสั ้ น การสนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน การพูดและการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว การพูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนส าระ
(theme) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม การพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใช
ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
โดยใชกระบวนการทางภาษา คือ ฟง พูด อานและเขียน การสื่อสาร การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ
เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีต อการเรียนรูภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอาน
2. ระบุหัวขอเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟงและอานบทสนทนา นิทาน
และเรื่องสั้น
3. สนทนาและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน
4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใกลตัว
5. พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระ (theme) ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจ
ของสังคม
6. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ
7. ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 405 ]
Course Description
E 21203 Smart Listening – Speaking 1
1 SEMESTER 1

Foreign Language Department Matthayomsuksa
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 words 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.
4. Use their knowledge in answering different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
6 outcomes

[ หนา 406 ]
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

[ หนา 407 ]
Course Description
E 21205 Smart Reading - Writing 1
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 1

Foreign Language Department
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

[ หนา 408 ]
Course Description
E 21206 Smart Reading - Writing 2
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 2

Foreign Language Department
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

[ หนา 409 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ21241 ภาษาจีน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความ
สั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวาง
บุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดาน
ภาษาในสถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่น ในการทำงาน และสามารถสื่อสารใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ
ความรูสึกได
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 410 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ21242 ภาษาจีน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติการใชคำสั่ง คำถาม คำขอรอง คำแนะนำ คำอนุญาต คำ กลุมคำ หรือประโยคเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม บอกความตองการของตนเอง ฟงและพูดในสถานการณงาย ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน พูดเพื่อขอและใหขอมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับตนอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกลตัวบอกชื่อและคำศัพท
ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ใกลตัวและกลุ มสาระการเรียนรู อื่น ตลอดจนเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองของจีน และเขารวม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมะสม
โดยใชกระบวนการเรียนรู ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ ม กระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดทักษะตางๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาจีนเพื่อ
เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู
1. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุมคำที่ไดยิน
2. ใชคำสั่งงายๆ คำขอรอง คำขออนุญาตและคำแนะนำ
3. บอกความตองการของตนเอง พูดเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว
4. พูดเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว
5. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและเรื่องใกลตัว
6. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว
7. บอกชื่อและคำศัพทเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองของจีน
8. รูจักและเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย
9. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่น
10. ฟงหรือพูดในสถานการณงายๆที่เกิดขึ้นในหองเรียน
11. ใชภาษาจีนเพื่อรวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับสิ่งใกลตัว
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 411 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ21243 ภาษาจีนนารู 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความสั้นๆ
และจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวางบุคคลโดย
แสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดานภาษาใน
สถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน และสามารถสื่อสารใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ
ความรูสึกได
ผลการเรียนรู
1..ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2.ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3.บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4.ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6.อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 412 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ 21244 ภาษาจีนนารู 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตางๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความสั้นๆ
และจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวางบุคคล
โดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดานภาษาใน
สถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟงหรืออานจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟงหรืออานประโยค บทสนทนาในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย
ผลการเรียนรู
1. ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการอานออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคหรือขอความสั้นๆ
4. ระบุภาพหรือสัญลักษณตรงกับความหมายของภาพหรือกลุมคำจากการฟงหรือาน
5. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญและสรุปแสดงความคิดเห็นหรืออานประโยคบทสนทนา
6. อานออกเสียงคำศัพท กลุมคำ ประโยค หลักการออกเสียงภาษาจีนกลาง
7. อธิบายเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับประโยคหรือความหมาย
8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญสรุปและแสดงความคิดเห็น
9. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน
10. เลือกใชภาษา น้ำเสียงกริยาทาทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจำลองในหองเรียนและสถานศึกษา
12. คนควาสืบคน บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ
13. อธิบายความเหมือนและความแตกตางทางดานภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย
รวม 13 ผลการเรียนรู

[ หนา 413 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและปฎิบัติ พูด สนทนา โตตอบเหตุการณ และสถานการณตาง ๆ กิจวัตรประจำวัน แสดงความรูสึก
ความคิดเห็นในเรื่องใกลตัวการศึกษา เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา บรรยาย
เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา คนควา รวบรวม และสรุป ขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก แหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน
โดยใชกระบวนการทางภาษา ฟง พูด สนทนา บรรยาย แสดงความคิดเห็น เขารวมจัดกิจกรรมดานภาษา
เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู มีความมุงมั่นในการทำงาน
สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ผลการเรียนรู
1. สนทนาโตตอบเหตุการณและสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. พูดและเลือกใชคำศัพท สำนวน ภาษาทาทางที่เหมาะสมกับบุคคล
3. พูดและเขียนแสดงความรู สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบอยางเหมาะสม
4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ ประสบการณสวนตัว การศึกษา
เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษาคนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 414 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติในการ สนทนาโตตอบเหตุการณและสถานการณตาง ๆ แสดงความตองการ การใหความ
ชวยเหลือ แสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผล
สั้นๆ กิจวัตรประจำวันประสบการณ ประสบการณสวนตัว การศึกษา เทคโนโลยีงานประเพณี วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา คนควา รวบรวม
และสรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน
โดยใชกระบวนการทางภาษา ฟง พูด สนทนา บรรยาย แสดงความคิดเห็น เขารวมจัด กิจกรรมดานภาษา
เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรูในการแสวงหาความรู มีความ มุงมั่นในการทำงาน
สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ผลการเรียนรู
1. สนทนาโตตอบเหตุการณและสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. พูดและเลือกใชคำศัพท สำนวน ภาษาทาทางที่เหมาะสมกับบุคคล
3. อานและระบุรายละเอียดของการแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม
4. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
5. พูดและเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ
พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบอยางเหมาะสม
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ ประสบการณสวนตัว การศึกษา
เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา
คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล / ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และ
นำเสนอดวยการพูด/การเขียน
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 415 ]
Course Description
E 22203 Smart Listening – Speaking 3
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 1

Foreign Language Department
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

[ หนา 416 ]
Course Description
E 22204 Smart Listening – Speaking 4
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 2

Foreign Language Department
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

[ หนา 417 ]
Course Description
E 22205 Smart Reading - Writing 3
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 1

Foreign Language Department
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

[ หนา 418 ]
Course Description
E 22206 Smart Reading - Writing 4
Matthayomsuksa 2 SEMESTER 2

Foreign Language Department
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

[ หนา 419 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ22231 ภาษาญี่ปุน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เสีย ง รูป แบบ ตัว อักษร คำ กลุ มคำ ประโยค สำนวน ขอความงายๆ บทสนทนาเบื้องตน คำสั่ ง
คำแนะนำ คำขอรอง ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว แสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตั ว เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนและความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมไทยและญี่ปุน
โดยใชกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใชทักษะชีวิต กระบวนการ
ใชเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้ นพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มี
เจตคติที่ดีต อการเรียนภาษาญี่ปุ น มีวินัย ใฝเรียนรู อยู อยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรู ไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอรองงายๆ จากสิ่งที่ฟงหรืออาน
2. อานและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ คำ กลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอานและการ
เขียนไดถูกตองตามสถานการณ
3. พูดโดยใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน เกี่ยวกับ
ศัพทสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวัน
4. จับใจความสำคัญ จากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้น ๆ
5. ถามและตอบดวยคำสั้นๆงายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และสถานการณ
ในชีวิตประจำวัน
6. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกล
ตัวและกิจกรรมตาง ๆ
7. บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุนกับ
ของไทยและเขารวมตามความสนใจ
8. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 420 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ22232 ภาษาญี่ปุน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษรคาตะคะนะ คำ กลุมคำ ประโยค สำนวน ขอความงายๆ บทสนทนาเบื้องตน
คำสั่ง คำแนะนำ คำขอรอง พูดชักชวน ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตร
ประจำวัน และสิ่งแวดลอมใกลตัว แสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนและความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและญี่ปุน
โดยใชกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใชทักษะชีวิต กระบวนการ
ใชเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มี
เจตคติที่ดีต อการเรียนภาษาญี่ปุ น มีวินัย ใฝเรียนรู อยู อยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรู ไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชักชวน คำขอรองงายๆ จากสิ่งที่ฟงหรืออาน
2. อานและเขียนตัวอักษรคาตะคะนะ คันจิ คำ กลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอานและ
การเขียน
3. พูดโดยใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน เกี่ยวกับ
ศัพทสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันไดถูกตองตามสถานการณ
4. จับใจความสำคัญ จากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ
5. ถามและตอบดวยคำสั้นๆงายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน
ชีวิตประจำวัน
6. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
เรื่องใกลตัวและกิจกรรมตางๆ
7. บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม
ของญี่ปุนกับของไทยและเขารวมตามความสนใจ
8. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน
9. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคนคนควาความรูหรือขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 421 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ22241 ภาษาจีน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความ
สั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวาง
บุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดาน
ภาษาในสถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน และสามารถสื่อสารใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ
ความรูสึกได
ผลการเรียนรู
1..ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2.ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3.บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4.ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6.อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 422 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ22242 ภาษาจีน 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความ
สั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวาง
บุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดาน
ภาษาในสถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน และสามารถสื่อสารใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ
ความรูสึกได
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 423 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ22233 ภาษาญี่ปุนนารู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ กลุมคำ ประโยค งายๆ คำทักทายและบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจำวันและในหองเรียน บอกชื่อ
และคำศัพทงายๆ แลกเปลี่ยน ความรูดานวัฒนธรรม พูดและทำทาประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของญี่ ปุน
เรียนรูเกี่ยวกับเทศกาล วัน สำคัญ รวมทั้งชีวิตความเปนอยู การแสดงความคิดเห็น แสดงบทบาทสมมุติขอมูลเรื่องราว
ประสบการณ และ ประเด็นขาวตามความสนใจของสังคม เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรม
ไทยและญี่ปุน
โดยใชทักษะการสืบคน รวบรวม สั งเกต การฟง การพูด การคนควา การสนทนา กระบวนการคิด แกปญหา
สืบคน และนำเสนอขอมูล ดวยความสามารถในการใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี
เพื่อใหมีความรู และทักษะภาษาญี่ปุ นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มีเจตคติที่ดี ตอ
การเรียนภาษาญี่ปุน มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการน าความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. บอกชื่อและคำศัพทงายๆใชในชีวิตประจำวันและในหองเรียน
2. พูดโตตอบดวยประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันอยางงายๆ
3. บอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและเทศกาลสำคัญของเจาของภาษา
4. ใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
5. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
6. พูดและแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ ประกอบอยางเหมาะสม
7. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมญี่ปุนกับของไทย
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 424 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ22221 ภาษาฝรั่งเศสนารู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ ในคูมือการใชงานตาง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและ
อาน สามารถอานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ถูกตองตามหลักการอาน เลือกและใชคำสั่ง คำ
ขอรอง คำขออนุญาต พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกลตัว เลือกใชภาษา น้ำเสียง
และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใช
ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูทางภาษา และกระบวนการสราง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะตาง ๆในการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ ในคูมือการใชงานตาง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟง
และอาน
2. อานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ถูกตองตามหลักการอาน
3. เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต
4. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกลตัว
5. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
6. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 425 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ22235 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 เปนรายวิชาที่มุงใหผูเรียนศึกษา ตัวอักษร ญี่ปุน คำ
กลุมคำ ประโยค สำนวนและขอความงายๆ บทสนทนาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจำวัน คำสั่ง คำแนะนำ คำขอรอง ตอบ
รับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เรียนรู
วัฒนธรรมญี่ปุนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและญี่ปุน
โดยใชกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใชทักษะชีวิต กระบวนการ
ใชเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มีวินัย ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอรองงายๆ จากสิ่งที่ฟงหรืออาน
2.อานและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ คำ กลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอานและการเขียน
3.พูดโดยใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน เกี่ยวกับ
ศัพทสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันไดถูกตองตามสถานการณ
4.จับใจความสำคัญ จากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ
5.ถามและตอบดวยคำสั้นๆงายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน
ชีวิตประจำวัน
6.พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกลตัว
และกิจกรรมตางๆ
7.บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของ
ไทยและเขารวมตามความสนใจ
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 426 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ22236 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวัน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 เปนรายวิชาที่มุงใหผูเรียนศึกษา ตัวอักษร ญี่ปุน คำ
กลุมคำ ประโยค สำนวนและขอความงายๆ บทสนทนาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจำวัน คำสั่ง คำแนะนำ คำขอรอง ตอบ
รับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เรียนรู
วัฒนธรรมญี่ปุนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและญี่ปุน
โดยใชกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใชทักษะชีวิต กระบวนการ
ใชเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มีวินัย ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอรองงายๆ จากสิ่งที่ฟงหรืออาน
2.พูดโดยใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน เกี่ยวกับ
ศัพทสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันไดถูกตองตามสถานการณ
3.จับใจความสำคัญ จากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ
4.ถามและตอบดวยคำสั้นๆงายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัว และสถานการณใน
ชีวิตประจำวัน
5.พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกลตัว
และกิจกรรมตางๆ
6.บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของ
ไทยและเขารวมตามความสนใจ
7.บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 427 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติ การใชภาษา ในการสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน แสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ
ใหเหตุผลประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา เหตุการณสถานการณ ในชีวิตประจำวัน เชน การ
ปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่นถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน อานออกเสียง
คำ วลี สำนวนงายๆของประโยค คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำอธิบาย ขอความที่ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราว
สั้นๆทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส แลวถายโอนเปนถอยคำของตนเอง
ในรูปแบบตางๆ ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น ขอมูล ขาวสาร เหตุการณ
สำคัญตางๆในชีวิตประจำวัน ทองถิ่นและสังคม ประสบการณสวนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุม แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สรุป เขารวม
กิจกรรมดานภาษา
เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษเขา สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาตอ แสวงหาความรูเพิ่มเติม
และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน
อยางมีวิจารณญาณ รูจักแสวงหาความรู มีวินัย ใฝเรียนรู สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ผลการเรียนรู
1. ฟงและอาน อานออกเสียงคำ วลี สำนวนงายๆของประโยค คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำอธิบาย ขอความ
ที่ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น
เปรียบเทียบขอมูล ขาวสาร เหตุการณสำคัญตางๆในชีวิตประจำวัน ทองถิ่นและสังคม ประสบการณสวนตัว การศึกษา
การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
3. นักเรียนสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน หองเรียนสถานศึกษา
ชุมชน และสังคมได
4. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา คนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 428 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติ การใชภาษาในการสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ การชักชวน การแสดงความรูสึก ความคิดเห็น
และใหเหตุผลประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา เหตุการณสถานการณ ในชีวิตประจำวัน เชน
การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผู อื่นถายโอนขอมูลที่ไดออกเ สียงคำ วลี
สำนวนงายๆของประโยค คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำอธิบาย ขอความที่ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่
เปนความเรียงและไมใชความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส แลวถายโอนเปนถอยคำของตนเองในรูปแบบ
ตางๆ ประสบการณของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น เปรียบเทียบขอมูล ขาวสาร เหตุการณสำคัญตางๆใน
ชีวิตประจำวัน ทองถิ่นและสังคม ประสบการณสวนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยใชกระบวนการทางภาษา ฟง อาน สนทนา เขียน แสดงความคิดเห็น ความรู สึก บรรยาย นำเสนอ
เปรียบเทียบ สรุป เขารวมกิจกรรมดานภาษา
เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาตอ แสวงหาความรูเพิ่มเติมและ
เชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันอยางมี
วิจารณญาณ รูจักแสวงหาความรู มีวินัย ใฝเรียนรู สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
ผลการเรียนรู
1. ฟงและอาน อานออกเสียงคำ วลี สำนวนงายๆของประโยค คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำอธิบาย ขอความ
ที่ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง บทกวี บท เพลง บทละครสั้น
เปรียบเทียบขอมูล ขาวสาร เหตุการณสำคัญตางๆในชีวิตประจำวัน ทองถิ่นและสังคมประสบการณสวนตัว การศึกษา
การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
3. พูดประโยค สำนวนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพ
4. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเปนอยู และประเพณีของเจาของภาษา คนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 429 ]
Course Description
E 23203 Smart Listening – Speaking 5
Matthayomsuksa 3 SEMESTER 1

Foreign Language Department
40 Hours CREDIT 1.0

Study and choose/specify the topic, main idea and supporting details and express opinions
about what has been heard from various types of media, as well as provide
justifications and examples for illustration. Speak to describe their own feelings and opinions about
various matters, activities, experiences and news/incidents. Participate in/organize
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/simulated
situations, community and society.
Use their knowledge in answering different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
By using teaching techniques: group work, pair work, games, songs, searching data, discussion,
ask and answer, interview, field trips and brain storming to develop listening and speaking skills to
communicate, search for, collect and summarize data and information. The ability to use English for
communication in real situation in class, school, community and society.
To aware of the use of English as a tool for seeking knowledge, giving ideas, linking knowledge
with other learning areas and situation in daily life, speaking to express feeling, appreciating customs
and traditions of native speaking and those of Thai and applying them appropriately.
Learning Outcomes
1. Choose/specify the topic, main idea and supporting details and express opinions about
what has been heard from various types of media, as well as provide justifications and examples for
illustration.
2. Speak to describe their own feelings and opinions about various matters, activities,
experiences and news/incidents.
3. Participate in/organize 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 speaking.
5.Use language for communication in real situations/simulated situations, community and
society.
6. Use their knowledge in answering different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
6 outcomes

[ หนา 430 ]
Course Description
E 23204 Smart Listening – Speaking 6
Matthayomsuksa 3 SEMESTER 2

Foreign Language Department
40 Hours CREDIT 1.0

Study and choose/specify the topic, main idea and supporting details and express opinions
about what has been heard from various types of media, as well as provide
justifications
and examples for illustration. Speak to express opinions about activities,
experiences and
incidents, oral communication in social and academic environments as well as provide justifications.
Search for, collect and summarize the data/facts related to other
learning areas from learning
sources, and presenting through speaking. Disseminate/convey to the public data and news about
the school, community and the local area in foreign languages. Use their knowledge in answering
different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
By using teaching techniques: group work, pair work, games, songs, searching data, discussion,
ask and answer, interview, field trips and brain storming to develop listening speaking skills to
communicate, search for, collect and summarize data and information. The ability to use English for
communication in real situation in class, school, community and society.
To aware of the use of English as a tool for seeking knowledge, giving ideas, linking knowledge
with other learning areas and situation in daily life, speaking to express feeling, appreciating customs
and traditions of native speaking and those of Thai and applying them appropriately.
Learning Outcomes
1. Choose/specify the topic, main idea and supporting details and express opinions about
what has been heard from various types of media, as well as provide justifications and examples for
illustration.
2. Speak to express opinions about activities, experiences and incidents, oral
communication in social and academic environments as well as provide justifications.
3. Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from
learning sources, and present them through speaking.
4. Disseminate/convey to the public data and news about the school, community and the
local area in foreign languages.
5. Use their knowledge in answering different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
5 outcomes

[ หนา 431 ]
Course Description
E 23205 Smart Reading - Writing 5
Matthayomsuksa 3 SEMESTER 1

Foreign Language Department
40 Hours CREDIT 1.0

Write paragraphs development, including writing topic sentences with guidance, write
paragraphs of process and opinion. Participate in/organize 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 language for
communication in real situations/simulated situations in the classroom, school, community and
society. Use their knowledge in answering different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
By using teaching techniques: group work, pair work, games, songs, searching data, discussion,
ask and answer, field trips and brain storming to develop reading and writing skills to communicate,
search for, collect and summarize data and information. The ability to use English for communication
in real situation in class, school, community and society.
To aware of the use of English as a tool for seeking knowledge, giving ideas, linking knowledge
with other learning areas and situation in daily life, writing to express feeling, appreciating customs
and traditions of native speaking and those of Thai and applying them appropriately
Learning Outcomes
1. Write paragraphs development, including writing topic sentences with guidance, write
paragraphs of process and opinion.
2. Participate in/organize language and cultural activities in accordance with their interests.
3.Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from
learning sources, and present them through writing.
4. Use language for communication in real situations/simulated situations in the classroom,
school, community and society
5. Use their knowledge in answering different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
5 outcomes

[ หนา 432 ]
Course Description
E 23206 Smart Reading - Writing 6
Matthayomsuksa 3 SEMESTER 2

Foreign Language Department
40 Hours CREDIT 1.0

Write essays, summaries of readings and current events, critical analysis of readings. Search
for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from learning sources, and
present them through writing. Disseminate/convey to the public data and news about the school,
community and the local area in foreign languages. Use their knowledge in answering different test
(ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
By using teaching techniques: group work, pair work, games, songs, searching data, discussion,
ask and answer, field trips and brain storming to develop reading and writing skills to communicate,
search for, collect and summarize data and information. The ability to use English for communication
in real situation in class, school, community and society.
To aware of the use of English as a tool for seeking knowledge, giving ideas, linking knowledge
with other learning areas and situation in daily life, writing to express feeling,
appreciating
customs and traditions of native speaking and those of Thai and applying them appropriately.
Learning Outcomes
1. Write essays, summaries of readings and current events, critical analysis of readings
2. Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning areas from
learning sources, and present them through writing.
3. Disseminate/convey to the public data and news about the school, community and the
local area in foreign languages.
4. Use their knowledge in answering different test (ex. TOEIC, Cambridge, TOEFL etc.)
4 outcomes

[ หนา 433 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ23221 ภาษาฝรั่งเศส 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน การสะกดคำ กลุมคำ
ประโยค ขอความ เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง และคำขออนุญาต นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน
เพื่อน เรื่องใกลตัว
โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูทางภาษา และกระบวนการสราง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
เพื่อใหเกิดทักษะตางๆในการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลก
ทัศนของตนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ ในคูมือการใชงานตาง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟง
และอาน
2. อานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ถูกตองตามหลักการอาน
3. เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต
4. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกลตัว
5. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
6. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 434 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ23222 ภาษาฝรั่งเศส 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ ในคูมือการใชงานตาง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและ
อาน สามารถอานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ถูกตองตามหลักการอาน สามารถตอบคำถาม
จากการฟงและอานประโยค และบทสนทนา สนทนาและเขียนตอบโตขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว เลือก
และใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวั ตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกลตัว
เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูทางภาษา และกระบวนการสราง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะตาง ๆในการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ ในคูมือการใชงานตาง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟง
และอาน
2. อานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ถูกตองตามหลักการอาน
3. ตอบคำถาม จากการฟงและอานประโยค บทสนทนา
4. สนทนาและเขียนตอบโตขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว
5. เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต
6. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกลตัว
7. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 435 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ23223 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาการใชน้ำเสียง กริยาทาทาง คำสั่ง คำขอรอง การอานออกเสียงตัวอักษร การสะกดคำอานใหถูกตองตาม
หลักการอานและเหมาะกับเนื้อหาที่อาน ขอความ ขอมูล บทสนทนา ที่เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องตางๆใกล
ตัว ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง การกีฬา และนันทนาการ
โดยใชกระบวนการเรียนรู ทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน สนทนา จับใจความสำคัญ คนควา บันทึก สรุป
กระบวนการทำงานเปนกลุมและกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส สามารถใชภาษาสื่อสารเหมาะสมกับระดับบุคคลและบริบท
ของสังคม พัฒนาแสวงหาความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตาม เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต
2. อานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ถูกตองตามหลักการอาน
3. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา จับใจความสำคัญจากการฟงและอาน
4. สนทนาและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว
5. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน กิจวัตรประจำวันและเรื่องตางๆใกลตัว
6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
8. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 436 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ23224 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาการใชน้ำเสียง กริยาทาทาง คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำงายๆ คำชี้แจง คำอธิบาย การสะกดคำอานให
ถูกตองตามหลักการอานและเหมาะกับเนื้อหาที่อาน ขอความ ขอมูล บทสนทนา บทความ ประกาศ ในหัวขอตางๆ ที่
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องตางๆใกลตัว โรงเรียน ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง การกีฬา และ
นันทนาการ ความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรมประเพณี
โดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน สนทนา จับใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็น คนควา
บันทึก สรุป กระบวนการทำงานเปนกลุมและกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเจาของภาษากับของไทย
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส สามารถใชภาษาสื่อสารเหมาะสมกับระดับบุคคลและบริบท
ของสังคมและชุมชน เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรูและเปด
โลกทัศนของตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตาม เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต
2. อานออกเสียงและสะกดคำ อานประโยค ขอความ บทความ ถูกตองตามหลักการอาน
3. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา บทความ ประกาศ จับใจความสำคัญและแสดงความ
คิดเห็นจากการฟงและอาน
4. สนทนาและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและแสดงความคิดเห็น
5. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและแสดงความคิดเห็น
6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
8. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและ
นำไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
9. ใชภาษาสื ่ อ สารในสถานการณจริ ง /สถานการณจำลองที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในหองเรี ย น สถานศึ ก ษา และใน
ชีวิตประจำวัน
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 437 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ 23243 ภาษาจีนนารู 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ สามารถระบุสัทอักษรพินอิน
อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียงรวมทั้งบอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ
ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและ
แสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ สามารถ
อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุ มคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูทางภาษา และกระบวนการสราง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน เปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน มี
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
6. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 438 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ23244 ภาษาจีนนารู 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ ระบุสัทอักษรพินอิน อานออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรือ
อานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ สามารถตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดง
ความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ ตอบคำถาม
จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
และสามารถอานบทความจากสื่อประเภทตางๆที่มีความยาว 100 - 200 ตัวอักษรได
โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูทางภาษา และกระบวนการสราง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน เปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน มี
มุงมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรคและ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
6. สามารถอานบทความจากสื่อประเภทตางๆที่มีความยาว 100 - 200 ตัวอักษรได
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 439 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ31201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ฝกทักษะพัฒนาการฟงและพูดโดยฝกปฏิบัติจริงตามชั้นตอนและทักษะยอยของกระบวนการการสื่อสาร และ
เหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม
โดยใช กระบวนการเรียนรูทางภาษา สำนวนโครงสรางทางภาษา ไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร
และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม
เพื่อใหเกิด ความรู ความเขาใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการ
แสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อการเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสาร
ในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณตาง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน
ผลการเรียนรู
1. ฟงและพูดสื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรกอยาง
สุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกลตัวสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน
2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม
3. พูดสื่อสารในสถานการณจริง/ สถานการณจำลอง
4. การเลือกใชภาษา น้ำเสียงและกริยาทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เชน การชมเชย การใชสีหนาทาทางประกอบการพูด การโบกมือ การแสดงความรูสึก
รวม 4 ผลการเรียนรู

[ หนา 440 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ฝกพูดบทสนทนา และเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว
เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม เลือกใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง แสดงความตองการเสนอ
และใหความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม ใหขอมูล
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุมเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่อง
ตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงตอไปได
เพื่อใหสามารถสื่อสารดานการพูดไดตามสถานการณตาง ๆ เห็นคุณคาของการเรียนทางภาษาตลอดจนคานิยม
จริยธรรม ที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. สนทนาและเขียนสื่อสารระหวางบุคคล การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก การ
ชักชวน การแลกเปลี่ยนขอมูล
2. พูดเพื่อขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ที่มีขั้นตอน
3. พูดสื่อสารแสดงความตองการเสนอและใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ
4. พูดและเขียนคำศัพท สำนวนภาษา ประโยค และขอความที่ใชในการขอ และใหขอมูล บรรยาย หรืออธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขาว หรือเหตุการณที่ฟง และ อาน
5. พูดแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 441 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตาง ๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ และ
แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบเขียนบรรยาย
ความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาวอยางมีเหตุผล เขียน
นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุ การณตามความสนใจของสังคมเขียนสรุปใจความสำคัญ ตาม
ความสนใจ อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบท
กลอน ของภาษาอังกฤษและภาษาไทยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวยการเขียน
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูง
ตอไปได
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน ความบันเทิงและการเขาสูสังคม สนใจในรวมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเปนไทย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็ จ และสามารถดำเนินชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆที่อาน รวมทั้งระบุ และเขียน
สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
2. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่
เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ
3. เขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ และ ขาว เหตุการณ และขาวอยางมีเหตุผล
4. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง ตามความสนใจของสังคม
5. เขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระที่ไดจาการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณ
ตามความสนใจ
6. อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
7. ค นคว า สรุ ป และแสดงความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ข อมู ล ที ่ เ กี ่ ย วข องกั บ กลุ มสาระการเรี ย นรู อื่ น
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวยการเขียน
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 442 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ31204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
เขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณและขาวอยางมีเหตุผล
เขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ ขาว เรื่องและประเด็นตาง ๆ ตามความสนใจของ
สังคม เขียนสรุปใจความสำคัญ ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรม ขาว เหตุการณและสถานการณตามความสนใจ
อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน ของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย คนควา สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวยการเขียน
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูง
ตอไปได
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน ความบันเทิงและการเขาสูสังคม สนใจใน รวมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเปนไทย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
2. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปน
สารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ
3. เขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และ
ขาว เหตุการณ และขาวอยางมีเหตุผล
4.พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง และประเด็นตาง ๆตามความสนใจ
ของสังคม
5.เขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระที่ไดจาการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณตาม
ความสนใจ
6.อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
7.ค นคว า สรุ ป และแสดงความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ข อมู ล ที ่ เ กี ่ ย วข องกั บ กลุ มสาระการเรี ย น รู อื่ น
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวยการเขียน
รวม 7 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ31205 ทักษะการบูรณาการภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ปรียบเทียบคำศัพทที่ใชในการประกอบการติดตอดานธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะหขอความ บทสนทนสำหรับการ
สื่อสารทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบการติดตอดานธุรกิจ จับใจความจากสิ่ งที่ฟงโดยใชเทคนิคไดอยาง
ถูกตองและพูด และจากการอานโดยการใชกลยุทธทางการอานไดถูกตองและเขียนอธิบายขอมูลและใหเหตุผลไดตรง
ประเด็นและเปนระบบ พูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอหรือบทความเชิงธุรกิจ
ใชการแสดงบทบาทสมมุติ และถามตอบตามสถานการณที่จำลองที่กำหนดขึ้น สรางบทสนทนาสั้นประกอบสื่อ
การอภิปรายกลุมและ การทดสอบที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล
เห็นคุณคาของการเลือกใชภาษาอังกฤษ การศึกษาเพื่อการประกอบธุรกิจ คนควาขอมูล ขาวสาร ที่สนใจ หรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน มีความตระหนักในการเรียนรู มีวิ นัยในการทำงาน สรางความรับผิดชอบตอสวนรวม
ไดอยางเหมาะสม เพื่อสรางความกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรคและมีภาวะผูนำและในการเขาสูสังคมและอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. เปรียบเทียบคำศัพทที่ใชในการประกอบการติดตอดานธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะหขอความ บทสนทนสำหรั บ
การสื่อสารทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบการติดตอดานธุรกิจ
2. จับใจความจากสิ่งที่ฟงโดยใชเทคนิคไดอยางถูกตองและพูด และจากการอานโดยการใชกลยุทธทางการอาน
ไดถูกตองและเขียนอธิบายขอมูลและใหเหตุผลไดตรงประเด็นและเปนระบบ
3. พูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอหรือบทความเชิงธุรกิจ
4. ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดมาใชในการทำขอสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เชน CEFR
รวม 4 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ31206 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ และสำนวนจากบทความภาษาอังกฤษ
ได จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานขอมูลเชิงธุรกิจจาก
แหลงตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ เขีย นบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และ ขาว เหตุการณ และขาวที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยางมีเหตุผล
ใชทักษะในการอานและเขียนผานกิจกรรมสถานการณจำลองทางธุรกิจ การสืบคนขอมูล การอภิปรายกลุม
และการนำเสนอหนาชั้นเรียน
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ
สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของทางธุรกิจเพื่อแสวงหาความรูและขยายโลกทัศนดานธุรกิจจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลาย
เพื่อสรางความกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรคและมีภาวะผูนำและในการเขาสูสังคมและอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อธิ บ ายเปรี ย บเที ย บความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ และสำนวนจากบทความ
ภาษาอังกฤษได
2. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานขอมูลเชิง
ธุรกิจจากแหลงตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ
3. เขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และ
ขาว เหตุการณ และขาวที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยางมีเหตุผล
4. นำเสนอเรื่องราวของตนเองในบริบทธุรกิจและชีวิตประจำวันโดย และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขาวสารทาง
ธุรกิจและแหลงขอมูลอื่นๆเชิงธุรกิจตามที่ไดศึกษา
รวม 4 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ31221 ภาษาฝรั่งเศส 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห น้ำเสียง คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำงายๆ ความแตกตางทางดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี
การอานออกเสียงตัวอักษร การสะกดคำอานใหถูกตองตามหลักการอานและเหมาะกับเนื้อหาที่อาน วิเคราะหขอความ
ขอมูล สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงแบบตางๆจากสื่อสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง การกีฬา และนันทนาการ
โดยใชกระบวนการเรียนรู ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ ม กระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดทักษะตางๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใชสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตางๆตามสังคมและ
ชุมชน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
2. อานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ประกาศ โฆษณา ถูกตองตามหลักการอาน
3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียนประโยคและ
ขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ
ใหสัมพันธกับประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน
4. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความและแสดง
ความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
5. สนทนาและเขียนตอบโตขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ
6. เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต ใหคำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบาย
7. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ และใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่ อน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว ตาง ๆ กิจกรรมละ
ประสบการณ
10. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกลตัว สิ่งแวดลอมและประสบการณ
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11. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ และพรอมทั้งให
เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
12. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
13. อธิบาย ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา
14. เขารวม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
15. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน ของภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาไทย
16. วิเคราะหความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทยและนำไปใชไดอยางมีเหตุผล
17. คนควา/สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน
18. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน และสถานศึกษา
รวม 18 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ31222 ภาษาฝรั่งเศส 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห น้ำเสียง คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำงายๆ ความแตกตางทางดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี
การอานออกเสียงตัวอักษร การสะกดคำอานใหถูกตองตามหลักการอานและเหมาะกับเนื้อหาที่อาน วิเคราะหขอความ
ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เปนความเรี ยงและไมใชความเรียงแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกสในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง นันทนาการ
การกีฬา และอาชีพ
โดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุมกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดทักษะตาง ๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถ
ใชสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลายสามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตาม
สังคมและชุมชน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
2. อานออกเสียงตัวอักษร คำ ขอความ ประโยค บทกลอน ประกาศ โฆษณา ถูกตองตามหลักการอาน
3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียนประโยคและ
ขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตาง ๆ ที่อาน รวมทั้งระบุ และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง
ๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน
4. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา เรื่องเลา จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ
ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน
5. สนทนาและเขียนตอบโตขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณตาง ๆ
6. เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต ใหคำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบาย
7. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ และใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณจำลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกลตัว บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวตาง ๆ กิจกรรมและ
ประสบการณ

[ หนา 448 ]
10. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกลตัว สิ่งแวดลอม ประสบการณ
ขาว/เหตุการณ เรื่อง และประเด็นตาง ๆ ตามความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และ
สถานการณตามความสนใจ
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ และเหตุการณทั้งใน
ทองถิ่น สังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
13. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
14. อธิบาย ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา
15. เขารวม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน และบทกลอน ของภาษา
ฝรั่งเศสและภาษาไทย
17. วิเคราะหอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทยและนำไปใชไดอยางมีเหตุผล
18. คนควา/สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน
19. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
20. ใชภาษาฝรั่งเศสในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆจากสื่อและแหลง
การเรียนรูตาง ๆ
รวม 20 ผลการเรียนรู

[ หนา 449 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ31223 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาการใชน้ำเสียง กริยาทาทาง คำสั่ง คำขอรอง การอานออกเสียงตัวอักษร การสะกดคำอานใหถูกตองตาม
หลักการอานและเหมาะกับเนื้อหาที่อาน ขอความ ขอมูล บทสนทนา ที่เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องตางๆใกล
ตัว ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง การกีฬา และนันทนาการ
โดยใชกระบวนการเรียนรู ทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน สนทนา จับใจความสำคัญ คนควา บันทึก สรุป
กระบวนการทำงานเปนกลุมและกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส สามารถใชภาษาสื่อสารเหมาะสมกับระดับบุคคลและบริบท
ของสังคม พัฒนาแสวงหาความรูเพื่อเปดโลกทัศนของตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตาม เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต
2. อานออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อานประโยค ขอความ ถูกตองตามหลักการอาน
3. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา จับใจความสำคัญจากการฟงและอาน
4. สนทนาและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว
5. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน กิจวัตรประจำวันและเรื่องตางๆใกลตัว
6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
8. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 450 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ31224 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาการใชน้ำเสียง กริยาทาทาง คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำงายๆ คำชี้แจง คำอธิบาย การสะกดคำอานให
ถูกตองตามหลักการอานและเหมาะกับเนื้อหาที่อาน ขอความ ขอมูล บทสนทนา บทความ ประกาศ ในหัวขอตางๆ ที่
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องตางๆใกลตัว โรงเรียน ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง การกีฬา และ
นันทนาการ ความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรมประเพณี
โดยใชกระบวนการเรียนรูทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน สนทนา จับใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็น คนควา
บันทึก สรุป กระบวนการทำงานเปนกลุมและกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเจาของภาษากับของไทย
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส สามารถใชภาษาสื่อสารเหมาะสมกับระดับบุคคลและบริบท
ของสังคมและชุมชน เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรูและเปด
โลกทัศนของตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตาม เลือกและใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาต คำแนะนำงายๆ คำชี้แจงและคำอธิบาย
2. อานออกเสียงและสะกดคำ อานประโยค ขอความ บทความ ถูกตองตามหลักการอาน
3. ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา บทความ ประกาศ จับใจความสำคัญและ
แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอาน
4. สนทนาและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและแสดงความคิดเห็น
5. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและแสดงความคิดเห็น
6. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
8. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทยและนำไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
9. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา และใน
ชีวิตประจำวัน
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 451 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก31251 ภาษาเกาหลี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาความเปนมาของภาษาเกาหลี โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี ตัวอักษรเกาหลี ฝกเขียนตัวอักษรทั้ง
พยัญชนะและสระ การประกอบรูปศัพทในภาษาเกาหลี รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ระบบการออกเสียงภาษา
เกาหลีตามหลักสัทวิทยา ฝกการสนทนาโตตอบที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย การแนะนำตัวเองและผูอื่น การ
กลาวขอโทษ การกลาวขอบคุณ การกลาวชื่นชมและแสดงการยินดีการชักชวน การตอบรับและปฏิเสธอยางงาย แสดง
ความชอบหรือไมชอบอยางงาย โดยเลือกใชน้ำเสียงและกริยาทาทางสอดคลองกับบริบทและวัฒนธรรมเกาหลีไดอยาง
เหมาะสม ฝกการฟงและพูดหรือเขียนโตตอบจากสิ่งที่ฟงไดโดยใชรูปไวยากรณที่ถูกตอง ศึกษาความแตกตางของสภาพ
อากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยและเกาหลี และสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในแตละวัน สนทนาเกี่ยวกับ
ตำแหนง และที่อยูของบุคคลหรือสิ่งของ โดยเลือกใชคำบงชี้สถานที่ไดอยางถูกตอง
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะการใชภาษา อันไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน มีเจต
คติที่ดีต อการศึกษาภาษาเกาหลี เขาใจความแตกตางระหวางภาษา วัฒนธรรม สภาพอากาศ และภูมิประเทศของ
ประเทศไทยและประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมีมารยาท มีวินัย ใฝ
เรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยคและบอกความหมายที่ถูกตองของคำศัพทระดับตน
2. อธิบายความแตกตางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเกาหลี เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
3. สนทนาเกี่ยวกับขอมูลของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และเรื่องราวในชีวิตประจำวันระดับตน
4. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง และคำชี้แจง
5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ ของภาษาเกาหลีและภาษาไทย
6. สนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในแตละวันไดอยางเหมาะสม
7. อธิบายความแตกตางของสภาพอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยและเกาหลี
8. บอกตำแหนง และที่ถูกอยูบุคคลหรือสิ่งของไดอยางเหมาะสม และเลือกใชคำบงชี้สถานที่ไดอยางถูกตอง
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 452 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก31252 ภาษาเกาหลี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาระดับความสุภาพของภาษาเกาหลี ตัวเลข และการนับเลขแบบจีนและเกาหลี ฝกสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใน
ชีวิตประจำวัน เชน งานอดิเรก การเลือกซื้อสินคา ขอมูลของผูที่เพิ่งพบเจอเปนครั้งแรก แสดงความรูสึกตอเรื่องที่อาน
หรือไดยินอยางเหมาะสม ฝกการใชประโยคอดีตกาล เพื่อพูดหรือเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลว ศึกษาสภาพความเปนอยู
ของชาวเกาหลี ในแตละยุคสมัย เรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับการบอกลักษณะของบุคคล เพื่อใชอธิบายลักษณะบุคคล
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะการใชภาษา อันไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน มี
เจตคติที่ดีตอการศึกษาภาษาเกาหลี เขาใจความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรม ของประเทศไทยและประเทศ
เกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมีมารยาท มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน
ผลการเรียนรู
1. สนทนาเกี่ยวกับขอมูลของตนเอง และสอบถามขอมูลของผูที่เพิ่งพบเจอเปนครั้งแรก
2. เลือกใชระดับความสุภาพของภาษาไดอยางเหมาะสม
3. สนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
4. สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และสามารถใชประโยคอดีตกาลได
5. พูดและเขียนเกี่ยวกับตัวเลข เชน การนับเลข การถามเวลาและวันที่ การบอกเบอรโทรศัพท การบอกจำนวน
เงินได
6. พูดและเขียนเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคา การบรรยายสินคา การสั่งอาหารในรานคาได
7. พูดและเขียนเพื่อบรรยายกริยาทาทางและลักษณะของบุคคลได
8. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกตอเรื่องที่ฟงและอานได
9. อธิบายเปรียบเทียบสภาพความเปนอยูของชาวเกาหลีไดในแตละสมัยและระหวางวิถีชีวิตของไทยได
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 453 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก31253 วัฒนธรรมเกาหลี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาวัฒนธรรมของชาวเกาหลีในชีวิตประจำวัน อาทิ การทักทาย การรวมรับประทานอาหารกับผูอื่น สถานที่
ทองเที่ยวที่ชาวเกาหลีนิยมไป และกิจกรรมที่ชาวเกาหลีนิยมทำในวันหยุด ศึกษาคำศัพท สำนวน ประโยค โครงสราง
ประโยคในชีวิตประจำวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรม การใชชีวิตของชาวเกาหลี เปรียบเทียบวัฒนธรรมเกาหลีและไทย ที่
มีความแตกตางและยังพบเจอไดในชีวิตปจจุบัน
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวั ฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี สามารถเปรียบเทียบความแตกตาง และสามารถ
นำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได และมีทักษะในการสนทนา โดยใชคำศัพท สำนวน ประโยค และโครงสรางประโยคที่ได
ศึกษา
ผลการเรียนรู
1. อธิบายวัฒนธรรมการทักทาย การรวมรับประทานอาหารกับผูอื่นของชาวเกาหลีได
2. อธิบายความแตกตางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเกาหลี เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
3. อภิปรายขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวมีสำคัญและมีชื่อเสียงที่ชาวเกาหลีนิยมไป
4. อภิปรายขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางที่ชาวเกาหลีนิยมทำ
5. บอกความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องตน
6. สนทนาในชีวิตประจำวันโดยใชคำศัพท สำนวน ประโยค โครงสรางประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณและ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมเบื้องตน
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 454 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก31254 วัฒนธรรมเกาหลี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาวัฒนธรรมของชาวเกาหลีในชีวิตประจำวัน อาทิ วัฒนธรรมและกิจกรรมตามฤดูกาล ชุดประจำชาติ อาหาร
พื้นบานของชาวเกาหลี และการคมนาคมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาคำศั พท สำนวน ประโยค โครงสราง
ประโยคในชีวิตประจำวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรม การใชชีวิตของชาวเกาหลี เปรียบเทียบวัฒนธรรมเกาหลีและไทย ที่
มีความแตกตางและยังพบเจอไดในชีวิตปจจุบัน
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี สามารถเปรียบเทียบความแตกตาง และสามารถ
นำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได และมีทักษะในการสนทนา โดยใชคำศัพท สำนวน ประโยค และโครงสรางประโยคที่ได
ศึกษา
ผลการเรียนรู
1. อธิบายวัฒนธรรมและกิจกรรมตามฤดูกาลของชาวเกาหลีได
2. อธิบายความแตกตางของวัฒ นธรรมไทยและวัฒนธรรมเกาหลี เชน ชุดประจำชาติ เขารวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
3. อภิปรายขอมูลเกี่ยวกับการคมนาคมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได
4. อธิบายวิธีการและวัตถุดิบเบื้องตนที่ชาวเกาหลีใชในการประกอบการอาหารพื้นบานได
5. บอกความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องตน
6. สนทนาในชีวิตประจำวันโดยใชคำศัพท สำนวน ประโยค โครงสรางประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณและ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมระดับตน
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 455 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ31231 ภาษาญี่ปุน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษา เสีย ง รูป แบบ ตัว อักษร คำ กลุ มคำ ประโยค สำนวน ขอความงายๆ บทสนทนาเบื้องตน คำสั่ ง
คำแนะนำ คำขอรอง ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และ
สิ่งแวดลอมใกลตัว แสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุ นและความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมไทยและญี่ปุน โดยใชกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใช
ทักษะชีวิต กระบวนการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มี
เจตคติที่ดีต อการเรียนภาษาญี่ปุ น มีวินัย ใฝเรียนรู อยู อยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรู ไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอรองงายๆ จากสิ่งที่ฟงหรืออาน
2. อานและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ คาตะคะนะ คันจิ คำ กลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการ
อานและการเขียน
3. พูดโดยใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน เกี่ยวกับ
ศัพทสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันไดถูกตองตามสถานการณ
4. จับใจความสำคัญ จากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ
5. ถามและตอบดวยคำสั้นๆงายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และสถานการณใน
ชีวิตประจำวัน
6. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
เรื่องใกลตัวและกิจกรรมตาง ๆ
7. บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม
ของญี่ปุนกับของไทยและเขารวมตามความสนใจ
8. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 456 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ31232 ภาษาญี่ปุน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัว อักษร คำ กลุ มคำ ประโยค สำนวน ขอความงายๆ บทสนทนาเบื้องตน คำสั่ ง
คำแนะนำ คำขอรอง พูดชักชวน ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตร
ประจำวัน และสิ่งแวดลอมใกลตัว แสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนและความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ น โดยใชกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา
กระบวนการใชทักษะชีวิต กระบวนการใชเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มี
เจตคติที่ดีต อการเรียนภาษาญี่ปุ น มีวินัย ใฝเรียนรู อยู อยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรู ไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชักชวน คำขอรองงายๆ จากสิ่งที่ฟงหรืออาน
2. อานและเขียนตัวอักษรคันจิ คำ กลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ ถูกตองตามหลักการอานและการเขียน
3. พูดโดยใชถอยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน เกี่ยวกับ
ศัพทสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันไดถูกตองตามสถานการณ
4. จับใจความสำคัญ จากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ
5. ถามและตอบดวยคำสั้นๆงายๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัว และสถานการณใน
ชีวิตประจำวัน
6. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เรื่องใกลตัว
และกิจกรรมตาง ๆ
7. บอกความเหมือนหรือความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของ
ไทยและเขารวมตามความสนใจ
8. บอกคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนำเสนอดวยการพูดหรือเขียน
9. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคนคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ
10. เผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนโดยใชภาษาญี่ปุนงายๆ
รวม 10 ผลการเรียนรู

[ หนา 457 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ31233 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสอบวัดระดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เสียง พยัญชนะ สระ ความหมาย คำ กลุมคำ ประโยค สำนวนและขอความงายๆ บทสนทนาเบื้องตน
เรียนรูคำศัพท และคันจิเบื้องตน ฝกทักษะภาษาทั้งฟง พูด อาน เขียน อยางงายๆ ตอบคำถามจากการฟงและอาน
ประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ และศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน (JLPT)
โดยใชกระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน กระบวนการคิด แกปญหา สืบคน และ
นำเสนอขอมูล ดวยความสามารถในการใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี
เพื่อใหมีความรู และทักษะภาษาญี่ปุนพื้นฐาน และนำความรูที่มีไปใชในการตอยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อใชการสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน (JLPT) โดยมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียง คำ กลุมคำ ขอความ บทสนทนา บทรอยกรองสั้นๆงายๆ ไดถูกตองตามหลักการอาน
2. จับใจความสำคัญ จากการฟง-การอานขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงได
3. สรุป และนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง/เรื่องใกลตัว ขอมูล ขอเท็จจริง บทสนทนา ขอมูล บทความและ
เรื่องราวที่ไดฟงและอานไดอยางถูกตอง
4. อธิบาย เปรียบเทียบความหมาย รูปแบบโครงสรางของคำ ประโยค ขอความงายๆได
5. แตงประโยคตามโครงสรางทางไวยากรณงายๆได
รวม 5 ผลการเรียนรู

[ หนา 458 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ31234 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสอบวัดระดับ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษา เสียง พยัญชนะ สระ ความหมาย คำ กลุมคำ ประโยค สำนวนและขอความงายๆ
บทสนทนาเบื้องตน เรียนรูคำศัพท และคันจิเบื้องตน วิเคราะหความหมายของประโยค ฝกทักษะภาษาทั้งฟง พูด อาน
เขียน อยางงายๆ ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค บทสนทนา ขอความหรือบทอานสั้นๆ
โดยใชกระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน กระบวนการคิด แกปญหา สืบคน และ
นำเสนอขอมูล ดวยความสามารถในการใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี
เพื่อใหมีความรู และทักษะภาษาญี่ปุนพื้นฐาน และนำความรูที่มีไปใชในการตอยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อใชการสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน (JLPT) โดยมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียง คำ กลุมคำ ขอความ บทสนทนา บทรอยกรองสั้นๆงายๆ ไดถูกตองตามหลักการอาน
2. จับใจความสำคัญ จากการฟง-การอานขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงได
3. สรุป และนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง/เรื่องใกลตัว ขอมูล ขอเท็จจริง บทสนทนา ขอมูล บทความและ
เรื่องราวที่ไดฟงและอานไดอยางถูกตอง
4. อธิบาย เปรียบเทียบความหมาย รูปแบบโครงสรางของคำ ประโยค ขอความงายๆได
5. แตงประโยคตามโครงสรางทางไวยากรณงายๆได
6. แยกแยะหนาที่ของคำชวยในภาษาญี่ปุนไดอยางถูกตอง
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 459 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ 31241 ภาษาจีน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความ
สั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวาง
บุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดาน
ภาษาในสถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟงหรืออานจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟงหรืออานประโยค บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 460 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ 31242 ภาษาจีน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตาง ๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความ
สั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวาง
บุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดาน
ภาษาในสถานการณตาง ๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟงหรืออานจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟงหรืออานประโยค บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งตาง ๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
9. สามารถเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่อานหรือฟง
รวม 9 ผลการเรียนรู

[ หนา 461 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ31245 การออกเสียงภาษาจีน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาเรื่องการฟงที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพิน
อินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความสั้นๆของสัทอักษรพินอินได
โดยการอานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟ งหรืออาน
จากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษา
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดการออกเสียงที่ไดมาตราฐานและสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาไดอยางเขาใจและชัดเจน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และ
คำคลองจองตามหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง
7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 462 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ31246 การฟง-พูด ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟง-พูดที่นักเรียนสามารถฟง-พูดปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถพูด
ทักทาย โตตอบภาษาจีนพื้นฐานโดยใชคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความสั้นๆของสัทอักษรพินอินได
โดยการพูดเพื่อบอกความตองการ การแนะนำตนเอง การบอกความหมายของคำตามที่ไดฟง รวมทั้งพูดตาม
บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภ าพ
สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ไดมาตราฐานและสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาไดอยางเขาใจและชัดเจน
ผลการเรียนรู
1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2.ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3.บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4.ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6.อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
7.อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8.ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุป และแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัว อยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 463 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ32201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณสถานการณขาว/เหตุการณ
ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม พูดแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือในในสถานการณ จำลอง หรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ขาว เหตุการณที่ฟงและอานอยาง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ
และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว
เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณและ
เหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยา
ทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวม
แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจำลอง
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ทองถิน่ ประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ
เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน ความบันเทิงและการเขาสูสังคม สนใจในรวมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเปนไทย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณขาว/
เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
2. พูดแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในในสถานการณจำลอง หรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม
3. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็น ขาว เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
4. พู ด และเขี ย นบรรยายความรู สึ ก และแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองเกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งตาง ๆ กิ จ กรรม
ประสบการณ และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล
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5. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และ
สถานการณตามความสนใจ
6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
7. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
9. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
10. เผยแพร / ประชาสั ม พั น ธ ขอมู ล ขาวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชน และทองถิ ่ น / ประเทศช าติ เ ปน
ภาษาตางประเทศ
รวม 10 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณสถานการณขาว/เหตุการณ
ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม พูดแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือในในสถานการณ จำลอง หรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให
ขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับเรื่อง ประเด็น ขาว เหตุการณที่ฟงและอานอยาง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ
และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว
เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณและ
เหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยา
ทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบาย
อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และ
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น
ประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศ
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ
เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน ความบันเทิงและการเขาสูสังคม สนใจในรวมกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเปนไทย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณขาว
เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
2. พูดแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในในสถานการณจำลอง หรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม
3. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็น ขาว เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
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4. พู ด และเขี ย นบรรยายความรู สึ ก และแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองเกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งตาง ๆ กิ จ กรรม
ประสบการณ และขาว เหตุการณอยางมีเหตุผล
5. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และ
สถานการณตามความสนใจ
6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
7. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา
9. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
10. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
11. เผยแพร / ประชาสั ม พั น ธ ขอมู ล ขาวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชน และทองถิ ่ น / ประเทศชาติ เ ปน
ภาษาตางประเทศ
รวม 11 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางโครงสรางวลี อนุประโยค ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพยสุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย อานบทอานจากสิ ่ง พิ มพประเภทตาง ๆ แลวบอกหัว เรื่ อ ง จั บ ใจความสำคั ญ หรื อ ประเด็นหลั ก
รายละเอียด หรือขอมูลสนับสนุนประเด็นหลักเรื่องที่อาน หาความหมายของคำศัพทจากบริบทได จับใจความสำคัญ
วิเคราะหความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี และบันเทิงคดี พรอมทั้ง
ใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ เขียนสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ
และสถานการณตามความสนใจ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น
สังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ คนควา สืบคน บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณและมีภาวะ
ผูนำในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ทางภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และ
สามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
2. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางวลี อนุประโยค ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทยได
3. อานบทอานจากสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ แลวบอกหัวเรื่อง จับใจความสำคัญหรือประเด็นหลักได
4. อานบทอานจากสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ แลวหารายละเอียด หรือขอมูลสนับสนุนประเด็นหลักเรื่องที่อานได
5. อานบทอานจากสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ แลวหาความหมายของคำศัพทจากบริบทได
6. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปน
สารคดี และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ
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7. เขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณ
ตามความสนใจ
8. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคมและโลก
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
9. คนควา/สืบคน บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน
10. เขารวม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
รวม 10 ผลการเรียนรู

[ หนา 469 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ32204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อาน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟ งหรืออาน เขียนประโยค
ใจความหลัก ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป และเรียงความภาษาอังกฤษได อธิบาย เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคำศั พ ท คำเชื ่ อ ม คำเหมื อ น คำที ่ แ ตกตาง ขอความ สำนวน คำพั ง เพยสุ ภ าษิ ต และบทกลอนของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทยได จับใจความสำคัญ วิเคราะหความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องอานที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี เขียนสรุปใจความสำคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว
เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้ง
ในทองถิ่น สังคมและโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ คนควา/สืบคน บันทึก สรุปและแสดงความ
คิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ขอมู ล ที ่ เ กี ่ ย วของกั บ กลุ มสาระการเรี ย นรู ตาง ๆ และนำเสนอดวยการพู ด และการเขี ย น ใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควารวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู ขอมูลตาง ๆ จากสื่อ และแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณและมีภาวะ
ผูนำในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูทางภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และ
สามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆที่อาน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
2. เขียนประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป และเรียงความภาษาอังกฤษได
3. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคำศัพท คำเชื่อม คำเหมือน คำที่แตกตาง ขอความ สำนวน คำ
พังเพยสุภาษิต และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
4. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอานที่เปนสารคดีและ
บันเทิงคดี
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5. เขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณ
ตามความสนใจ
6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคมและโลก
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
7. คนควา/สืบคน บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน
8. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควารวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อ และ
แหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
9. เผยแพร/ประชาสั ม พั น ธ ขอมู ล ขาวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชน และทองถิ ่ น /ประเทศชาติ เปน
ภาษาตางประเทศ
รวม 9 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ 32221 ภาษาฝรั่งเศส 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต
ศึกษาวิเคราะห คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง ความแตกตางทางดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี การอาน
คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ นิทาน บทความสั้นๆ วิเคราะห แสดงความคิดเห็น และจับใจความสำคัญ จากบทความ
สั้นๆ เรื่องเลา สื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกสในหั วขอตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และนันทนาการ การกีฬา และอาชีพ ภาษา วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
โดยใชกระบวนการจัดการ กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุม
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดทักษะตาง ๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชนของการเรียนรู ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถใช
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลายสามารถใชภาษาสื่อสารและเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ
ตามสังคมและชุมชน
ผลการเรียนรู
1. เขาใจ ปฏิบัติตาม คำขอรอง คำแนะนำ คูมือการใชตาง ๆ
2. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ขอความ ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองถูกตองตามหลักการอาน
3. ระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานสื่อที่เปนความเรียงและไมใช
ความเรียงรูปแบบตาง ๆ กิจกรรม ขาว เหตุการณ สถานการณตามความสนใจ
4. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณและสื่อสารได
อยางตอเนื่อง
5. ขอและใหขอมู ล เกี ่ ย วกั บ ตนเอง บรรยาย อธิ บ ายเกี ่ ย วกั บ เหตุ ก ารณตาง ๆ เรื ่ อ งที ่ ฟ งและอานใน
ชีวิตประจำวัน ประสบการณและเหตุการณในทองถิ่น พรอมใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง
6. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยและนำไปใชอยางเหมาะสม
7. คนควา/สืบคน บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวย
การพูดและการเขียน
8. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
9. ใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณจำลอง/สถานการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาและชุมชน
10. เขารวม นำเสนอและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษาตามความสนใจ
11. เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาฝรั่งเศส
รวม 11 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ 32222 ภาษาฝรั่งเศส 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คำชี้แจง ความแตกตางทางดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี การอาน
คำ กลุมคำ ประโยค ขอความ นิทาน บทความสั้นๆ วิเคราะห แสดงความคิดเห็นและจับใจความสำคัญ จากบทความ
สั้นๆ เรื่องเลา สื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกสในหั วขอตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และนันทนาการ การกีฬา และอาชีพ ภาษา วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
โดยใชกระบวนการจัดการ กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุม
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อใหเกิดทักษะตางๆในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตนมี ความสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลายสามารถใชภาษาสื่อสารและเผยแพรในรูปแบบตางๆตาม
สังคมและชุมชน
ผลการเรียนรู
1. เขาใจ ปฏิบัติตาม คำขอรอง คำแนะนำ คูมือการใชตาง ๆ
2. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ขอความ ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองถูกตองตามหลักการอาน
3. ระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความจากการฟงและอานสื่อที่เปนความเรียงและไมใช
ความเรียงรูปแบบตาง ๆ กิจกรรม ขาว เหตุการณ สถานการณตามความสนใจ
4. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณและสื่อสารได
อยางตอเนื่อง
5. ขอและใหขอมู ล เกี ่ ย วกั บ ตนเอง บรรยาย อธิ บ ายเกี ่ ย วกั บ เหตุ ก ารณตาง ๆ เรื ่ อ งที ่ ฟ งและอานใน
ชีวิตประจำวัน ประสบการณและเหตุการณในทองถิ่น พรอมใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง
6. ใชประโยคและขอความบรรยายความรู สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และ
เหตุการณในทองถิ่น
7. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. ใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณจำลอง/สถานการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาและชุมชน
9. คนควา/สืบคน บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และนำเสนอดวย
การพูดและการเขียน
10. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยและนำไปใชอยางเหมาะสม
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11. เขารวม นำเสนอและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษาตามความสนใจเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาฝรั่งเศส
รวม 12 ผลการเรียนรู

[ หนา 474 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก32251 ภาษาเกาหลี 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาการใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับบุคคลและสถานการณที่แตกตางกัน โดยใชรูปยกยองและคำยกยองในภาษา
เกาหลี การบอกเวลา การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันใน เชน ขอมูลสวนตัว ครอบครัว สุขภาพ การ
สนทนาผานทางโทรศัพท และนัดหมาย โดยใชโครงสราง คำศัพทและไวยากรณ อยางถูกตองและเหมาะสม ศึกษา
คนควาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี การนับอายุแบบเกาหลี ระบบอาวุโสในสังคมเกาหลี และการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดวยรูปยกยองและการเลือกใชระดับความสุภาพอยางเหมาะสม
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะการใชภาษา อันไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน มีเจต
คติที่ดีต อการศึกษาภาษาเกาหลี เขาใจความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรม ประเทศของประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมีมารยาท มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทำงาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงคำ กลุมคำ ประโยคและบอกความหมายที่ถูกตองของคำศัพทระดับกลาง
2. อธิบายความแตกตางของระบบอาวุโสของประเทศไทยและประเทศเกาหลี เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมได
และใชภาษาในการสื่อสารอยางเหมาะสม
3. สนทนาเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ครอบครัว สุขภาพ และเรื่องราวในชีวิตประจำวันระดับกลาง
4. พูดและเขียนเกี่ยวกับตัวเลข เพื่อถามหรือบอกเวลา และการนัดหมาย
5. พูดและเขียนเกี่ยวกับตัวเลข เพื่อถามหรือบอกอายุแบบเกาหลี แบบทางการและไมเปนทางการ
6. อธิบายการเรียกลำดับญาติแบบเกาหลี
7. สนทนาเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ครอบครัว สุขภาพ การนัดหมาย ผานทางโทรศัพท
8. พูดและเขียนเพื่อปฏิเสธการนัดหมาย หรือการรองขอจากบุคคลอื่น โดยบอกเหตุผลและใชภาษาอยาง
เหมาะสม
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 475 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก32252 ภาษาเกาหลี 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการถามหรือบอกเสนทางการเดิน ทาง การสอบถามความตองการและ
ความสามารถ การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เชน การคมนาคม การเดินทาง การทองเที่ ยว เครื่องแตง
กาย การนัดหมายเพื่อรวมตัว และการติดตอสื่อสารผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยใชโครงสราง คำศัพทและ
ไวยากรณ อยางถูกตองและเหมาะสม ศึกษาคนควาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี ความเปนอยูของชาวเกาหลี การเดินทาง
ในชีวิตประจำวัน การคมนาคม และระบบขนสงสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหลี
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะการใชภาษา อันไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน มีเจต
คติที่ดีต อการศึ กษาภาษาเกาหลี เขาใจความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรม ประเทศของประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมีมารยาท มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทำงาน
ผลการเรียนรู
1. สนทนาเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจำวัน การคมนาคม การถามหรือบอกเสนทางการเดินทาง
2. อธิบายความแตกตางของระบบขนสงสาธารณะของประเทศไทยและประเทศเกาหลี และวิธีการใชบริการระบบ
ขนสงสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหลี
3. พูดและเขียนความตองการ ความประสงค และความสามารถของตนเอง
4. อานและเขียนเพื่อโตตอบ สนทนา ติดตอสื่อสารผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน การทองเที่ยว เครื่องแตงกาย และการนัดหมายเพื่อรวมตัว
6. ออกเสียงคำกริยาและคำคุณศัพทที่มีการออกเสียงแบบไมเปนไปตามกฎไดอยางถูกตอง
7. พูดและเขียนประโยคที่มีคำวิเศษณในภาษาเกาหลี ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อเชิญบุคคลเขารวมการรวมตัวตาง ๆ โดยบอกรายละเอีย ดที่ช ัดเจน และใชภาษาอยาง
เหมาะสม
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 476 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ32231 ภาษาญี่ปุน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาเสียง รูปแบบ ความหมาย คำ กลุมคำ ประโยค สำนวน ขอความ สารคดี บทสนทนา บทละครสั้น คำสั่ง
คำแนะนำ คำขอรอง การตอบรับและปฏิเสธ ขอจริงเท็จขอมูล เรื่องราว ประสบการณ ในทองถิ่น และเรื่องราวที่สนใจ
เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุน
โดยใชกระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน กระบวนการคิด แกปญหา สืบคน และ
นำเสนอขอมูลดวยความสามารถในการใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี
เพื่อใหมีความรู และทักษะภาษาญี่ปุ นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเขาใจในความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุน มีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนภาษาญี่ปุน มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียงและเห็นคุณคาในการนำความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ ไดตามสถานการณ
2. ระบุตัวอักษรและเสียงอานออกเสียงและสำกดคำถูกตองตามหลักการออกเสียง
3. ระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญจากการฟงและการอานสื่อที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง
4. สนทนาและเขียนตอบโตขอมูล ขาว เหตุการณ ประเด็นที่อยู ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณตางๆในชีวิตประจำวัน
5. นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน
6. แสดงความรูสึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ประสบการณ ขาว/เหตุการณในทองถิ่น สังคมโลกพรอม
ทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
7. เลือกใชภาษา น้ำเสียงกริยาทาทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจำลองในหองเรียนและสถานศึกษา
9. คนควาสืบคน บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ
10. อธิบายความเหมือนและความแตกตางทางดานภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
11. เขารวม และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาส
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 477 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ32232 ภาษาญี่ปุน 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาและฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ประโยค ขอความบทอาน คำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ รวมทั้งเขาใจ
ภาษาทาทาง ความรูสึกของผูพูด พูดและเขียนเกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวันประสบการณเหตุการณตาง ๆ ใชภาษาตา
มารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการ แสดงความรูสึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ และใช
ภาษาทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสม ถายทอดขอมูลจากการฟงและการอาน เขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุน ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุนกับของไทย เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอยาสนุกสนาน เห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน แสวงหาความรูจากสื่อ สิ่งพิมพจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูอื่น ใชภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน เลือก
วิธีการเรียนภาษาญี่ปุนที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะฟง พูด อาน และเขียน รักการอาน มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช
ภาษาญี่ปุนสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดี ตอการเรียนรู
ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ ไดตามสถานการณ
2. ระบุตัวอักษรและเสียงอานออกเสียงและสำกดคำถูกตองตามหลักการออกเสียง
3. ระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญจากการฟงและการอานสื่อที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง
4. สนทนาและเขียนตอบโตขอมูล ขาว เหตุการณ ประเด็นที่อยู ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณตางๆในชีวิตประจำวัน
5. นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน
6. แสดงความรูสึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ประสบการณ ขาว/เหตุการณในทองถิ่น สังคมโลกพรอม
ทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
7. เลือกใชภาษา น้ำเสียงกริยาทาทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจำลองในหองเรียนและสถานศึกษา
9. คนควาสืบคน บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ

[ หนา 478 ]
10. อธิบายความเหมือนและความแตกตางทางดานภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
11. เขารวม และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาส
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 479 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ32241 ภาษาจีน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตาง ๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคในภาษาจีน หรือขอความสั้นๆ
และจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสารระหวางบุคคลโดย
แสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดานภาษาใน
สถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟงหรืออานจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟงหรืออานประโยค บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็ นอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุงมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารใชภาษาถายทอด
ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
ผลการเรียนรู
1..ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2.ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3.บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4.ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6.อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และ
คำคลองจองตามหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง
7.อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8.ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัว อยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 480 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ32242 ภาษาจีน 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต
ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ
คำอธิบาย คำบรรยาย คำชี้แจงตางๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค บท
รอยกรองในภาษาจีน หรือขอความสั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทาง
ภาษาไดและมีการสื่อสารระหวางบุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีน
พรอมทั้งใหความชวยเหลือทางดานภาษาในสถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยาย
และ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียงในระบบเสียงภาษาจีนกลาง การบอกความหมายของคำตามที่ฟงหรืออานจากสื่อ รวมทั้งสรุป
และแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
ผลการเรียนรู
1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และคำคลองจองตามหลักการอานในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง
7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
9. สามารถอานบทความจากสื่อประเภทตางๆที่มีความยาว 200-300 ตัวอักษรได
10. สามารถเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่อานหรือฟง
รวม 10 ผลการเรียนรู

[ หนา 481 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ33201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว เหตุการณ
ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางเหมาะสม พูดแสดงความตองการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการ
ใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองไดอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่ อขอและใหข อมูล บรรยาย อธิบ าย
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ขาว เหตุการณทีฟงและอาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว เหตุการณ อยางมีเหตุผล พูด
และนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของสังคมตามที่กำหนด พูด
และเขีย นสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจาการวิเคราะห เรื่องกิจกรรม ขาวเหตุการณและสถานการณและ
สถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ ทั้ง ใน
ทองถิ่น สังคมและโลกพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะสมกับ
ระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของเจาของภาษา อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต
ความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง สถานการณจำลองที่เกิดขึ้น ในหองเรียน สถานศึกษา
ชุ ม ชน และสั ง คม เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ ขอมู ล ขาวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชนและทองถิ ่ น ประเทศชาติ เ ปน
ภาษาตางประเทศ
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน ความบันเทิงและการเขาสูสังคม สนใจในรวมกิจกรรมทาง
ภาษา และวัฒนธรรม รักความเปนไทย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/
เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
2. พูดแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ในสถานการณจ ำลอง หรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม
3. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง/
ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
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4. พู ด และเขี ย นบรรยายความรู สึ ก และแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองเกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งตางๆ กิ จ กรรม
ประสบการณ และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล
5. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เรื่อง และประเด็นตางๆ ตามความในใจของสังคม
6. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรม ขาว เหตุการณ และ
สถานการณตามความสนใจ
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
8. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีเจาของภาษา
10. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
12. เผยแพร / ประชาสั ม พั น ธ ขอมู ล ขาวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชน และทองถิ ่ น / ประเทศชาติ เ ปน
ภาษาตางประเทศ
รวม 12 ผลการเรียนรู

[ หนา 483 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว เหตุการณ
ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางเหมาะสม พูดแสดงความตองการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการ
ใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองไดอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ขาว เหตุการณทีฟงและอาน พูดและเขียนบรรยายความรูสึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว เหตุการณ อยางมีเหตุผล พูด
และนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของสังคมตามที่กำหนด พูด
และเขีย นสรุปใจความสำคัญแกนสาระที่ไดจาการวิเคราะห เรื่องกิจกรรม ขาวเหตุการณและสถานการณและ
สถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ ทั้งใน
ทองถิ่น สังคมและโลกพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะสมกับ
ระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของเจาของภาษา อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต
ความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีเจาของภาษา เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริ ง สถานการณจำลองที่เกิดขึ้น ในหองเรียน สถานศึกษา
ชุ ม ชน และสั ง คม เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ ขอมู ล ขาวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชนและทองถิ ่ น ประเทศชาติ เ ปน
ภาษาตางประเทศ
โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน การเขียน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับวัย นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นเรื่องตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล อยางเหมาะสมและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ
มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝรูใฝเรียน ความบันเทิงและการเขาสูสังคม สนใจในรวมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรม รักความเปนไทย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทำงานจนสำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
ผลการเรียนรู
1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณขาว/
เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
2. พูดแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือ ในสถานการณจำลองหรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม
3. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
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4. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ
และขาว/เหตุการณอยางมีเหตุผล
5. พูดและนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ เรื่อง และประเด็นตางๆ ตามความในใจของสังคม
6. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องกิจกรรม ขาว เหตุการณ และ
สถานการณตามความสนใจ
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
8. เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีเจาของภาษา
10. เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
11. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
12. เผยแพร / ประชาสั ม พั น ธ ขอมู ล ขาวสารของโรงเรี ย น ชุ ม ชน และทองถิ ่ น / ประเทศชาติ เ ปน
ภาษาตางประเทศ
รวม 12 ผลการเรียนรู

[ หนา 485 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

อานบทอานจากสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ แลวบอกหัวเรื่อง และจับใจความสำคัญหรือประเด็นหลักได (Title
and Main idea) อานบทอานแลวหารายละเอีย ด หรือขอมูล สนับ สนุน ประเด็น หลักเรื่อ งที่ อ านและเรียงลำดั บ
เหตุการณได (Sequencing) อานบทอานจากสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ แลวหาความหมายของคำศัพทจากบริบทได
(Guessing word meaning) เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อาน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออานได เขียนเพื่อขอและ
ใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่อานอยาง
เหมาะสม จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปน
สารคดี และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ
โดยใชทักษะกระบวนการการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
และใชทักษะกระบวนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ (Active Learning) ผานสื่อเทคโนโลยี เกม และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย
เพื่อใหผูเรียนมีความซื่อสัตย มีวินัย มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทำงาน และการ
เขาสูสังคมแหงการเรียนรูไรพรมแดน มีจิตใจฝกใฝในการทำงานและมีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. อานบทอานจากสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ แลวบอกหัวเรื่อง และจับใจความสำคัญหรือประเด็นหลักได (Title
and Main idea)
2. อานบทอานแลวหารายละเอียด หรือขอมูลสนับสนุนประเด็นหลักเรื่องที่อานและเรียงลำดับ เหตุการณได
(Sequencing)
3. อานบทอานจากสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ แลวหาความหมายของคำศัพทจากบริบทได (Guessing word
meaning)
4. เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ
ที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออานได
5. เขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง /ประเด็น/
ขาว/เหตุการณที่อานอยางเหมาะสม
6. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปน
สารคดี และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลยกตัวอยางประกอบ
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 486 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา อ33204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต

อานเรื่องแลวบอกสาเหตุ ผลลัพธ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องได (Cause and Effect) อานเรื่องแลวบอก
อารมณ และแนวคิดของผูเขียน หรือเรื่องที่อานไดอยางเหมาะสม (Mood and Tone) อานเรื่องแลวสรุปวิเคราะห
คุณคา และขอมูลจากเรื่องที่อ านอยางเปนเหตุเปนผลได (Making Inference) เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณทั้งในทองถิ่น และโลก พรอมทั้งใหเหตุผล และยกตัวอยางประกอบได เขียนสรุป
ใจความสำคัญและแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะห เรื่องกิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ ใช
ภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุป ความรูขอมูลตาง ๆ จากสื่ อในการศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ
โดยใชทักษะกระบวนการการปฏิบัติในการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
และใชทักษะกระบวนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ (Active Learning) ผานสื่อเทคโนโลยี เกม และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย
เพื่อใหผูเรียนมีความซื่อสัตย มีวินัย มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทำงาน และการ
เขาสูสังคมแหงการเรียนรูไรพรมแดน มีจิตใจฝกใฝในการทำงานและมีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
ผลการเรียนรู
1. อานเรื่องแลวบอกสาเหตุ ผลลัพธ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องได (Cause and Effect)
2. อานเรื่องแลวบอกอารมณ และแนวคิดของผูเขียน หรือเรื่องที่อานไดอยางเหมาะสม (Mood and Tone)
3. อานเรื่องแลวสรุปวิเคราะหคุณคา และขอมูลจากเรื่องที่อานอยางเปนเหตุเปนผลได (Making Inference)
4. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณทั้งในทองถิ่น และ โลก พรอมทั้งให
เหตุผล และยกตัวอยางประกอบได
5. เขียนสรุปใจความสำคัญและแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะห เรื่องกิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณ
ตามความสนใจ
6. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุป ความรูขอมูล ตาง ๆ จากสื่อใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
รวม 6 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ 33221 ภาษาฝรั่งเศส 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย อานขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง
หรือบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน อธิบาย เขียนประโยค ขอความและสื่อในรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับ
ขอความและสื่อที่ฟงหรืออาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟงและการอานจากสื่อประเภทตาง ๆ สนทนา เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ นำเสนอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอมูลของตนเอง เรื่องใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาวหรือเหตุการณปจจุบันทั้งในทองถิ่น สังคมและ
โลก รวมทั้งสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม เลือกใชภาษา กริยาทาทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม รวมทั้งเขา
รวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม เขาใจ อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหและ
อภิปราย ความเหมือน ความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนำไปใชอยาง
เหมาะสม คนควา สืบคน สรุป แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเกี่ยวกับขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ตลอดทั้งเชื่อมโยง
ความรูภาษาตางประเทศกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรูและเปดโลกทัศน
ของตน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใชภาษา
ในการคนควา สืบคน วิเคราะหและสรุปความรูหรือขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ ตลอดทั้งใชภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ สูชุมชน ทองถิ่น
ประเทศชาติและสังคมโลก
โดยใชกระบวนการ การเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรูการเรียนรู
ของตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
เพื่อใหเกิด ความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทำงานใชภาษา
ฝรั่งเศสสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ผลการเรียนรู
1. เขาใจ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คูมือการใชตาง ๆ คำบรรยาย และคำชี้แจง
2. อานออกเสียงขอความ ขาว บทความ ประกาศ โฆษณา และบทรอยกรองถูกตองตามหลักการอาน
3. จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและการอานจากสื่อ
เปนความเรียงและไมใชความเรียง ไดแก ขาว เหตุการณ สถานการณตามความสนใจ สารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งให
เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
4. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล ขาว เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม

[ หนา 488 ]
5. พูดและเขียนบรรยาย อธิบาย เปรียเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็น ขาว เหตุการณ
ที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
6. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจำลอง สถานการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม โดยเลือกใชภาษา น้ำเสียงและกริยาทาทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. อธิบาย วิเคราะห อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางของวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล
8. เขารวม นำเสนอ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาสและความสนใจ
9. คนควา สืบคน บันทึก รวบรวม วิเคราะห สรุปความรู ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เพื่อการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
10. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น ประเทศไทย เปนภาษาฝรั่งเศส
รวม 10 ผลการเรียนรู

[ หนา 489 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ฝ 33222 ภาษาฝรั่งเศส 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย อานขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง
หรือบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน อธิบาย เขียนประโยค ขอความและสื่อในรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับ
ขอความและสื่อที่ฟงหรืออาน จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟง
และการอานจากสื่อประเภทตาง ๆสนทนา เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ นำเสนอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอมูลของตนเองเรื่องใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาวหรือเหตุการณปจจุบันทั้งในทองถิ่น สังคมและ
โลก รวมทั้งสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม เลือกใชภาษา กริยาทาทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม รวมทั้งเขารวม
แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม เขาใจ อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหและอภิปราย
ความเหมือน ความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนำไปใชอยางเหมาะสม
คนควา สืบคน สรุป แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเกี่ยวกับขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ตลอดทั้งเชื่อมโยงความรู
ภาษาตางประเทศกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน ใช
ภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจำลองในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช ภาษาในการ
คนควา สืบคน วิเคราะหและสรุปความรูหรือขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
ตลอดทั้งใชภาษาในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ สู ชุมชน ทองถิ่น
ประเทศชาติและสังคมโลก
โดยใชกระบวนการ การเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรูการเรียนรู
ของตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
เพื่อใหเกิด ความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทำงานใชภาษา
ฝรั่งเศสสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ผลการเรียนรู
1. เขาใจ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ คูมือการใชตาง ๆ คำบรรยาย และคำชี้แจง
2. อานออกเสียงขอความ ขาว บทความ ประกาศ โฆษณา และบทรอยกรองถูกตองตามหลักการอาน
3. จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและการอานจากสื่อ
เปนความเรียงและไมใชความเรียง ไดแก ขาว เหตุการณ สถานการณตามความสนใจ สารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งให
เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
4. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูล ขาว เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม

[ หนา 490 ]
5. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
6. พูดและเขียนบรรยาย อธิบาย เปรียเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็น ขาว เหตุการณ
ที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
7. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจำลอง สถานการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม โดยเลือกใชภาษา น้ำเสียงและกริย าทาทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
8. อธิบาย วิเคราะห อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางของวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล
9. เขารวม นำเสนอ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาสและความสนใจ
10. คนควา สืบคน บันทึก รวบรวม วิเคราะห สรุปความรู นำเสนอดวยการพูดหรือเขียน ขอมูลที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
11. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น ประเทศไทย เปนภาษาฝรั่งเศส
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 491 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก33251 ภาษาเกาหลี 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันระดับกลาง สนทนาเกี่ยวกับขอมูลของตนเองในสถาณการณที่
เปนทางการ เชน การพบกันครั้งแรกในมหาวิทยาลัยหรืองานสัมมนา สนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก ประสบการณที่เคย
สัมผัส โดยระบุเวลาอยางชัดเจน ดวยการเปลี่ยนวิภัตติปจจัยในประโยค พูดและเขียนอธิบายลักษณะของสิ่งของ เครื่อง
แตงกาย ศึกษาวัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต เชน การตั้งชื่อ ขอมูลการใชชีวิตเบื้องตนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เชน
สถานที่สำหรับซื้อของ และการพักคางแรม
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะการใชภาษา อันไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน มีเจต
คติที่ดีต อการศึกษาภาษาเกาหลี เขาใจความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรม ประเทศของประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมี มารยาท มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทำงาน
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายที่ถูกตองของคำศัพทระดับกลางและสูง
2. สนทนาเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของตนเอง ในสถานการณที่เปนทางการ
3. สนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรกทั้งของตนเองและของผูอื่น
4. สนทนาเกี่ยวกับประสบการณที่เคยสัมผัส โดยเปลี่ยนวิภัตติปจจัยใหเหมาะสมกับจุดเวลา
5. พูดและเขียนอธิบายลักษณะของสิ่งของในชีวิตประจำวันและเครื่องแตงกาย
6. อธิบายวัฒนธรรมการตั้งชื่อของชาวเกาหลี
7. นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหนายสินคาที่ชาวเกาหลีใตนิยมใชบริการและมีชื่อเสียง
8. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับการพักแรมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 492 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ก33252 ภาษาเกาหลี 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันระดับกลางและสูง สนทนาเกี่ยวกับการทองเที่ยว การจองที่พัก
และตั๋วเครื่องบิน การใชบริการธนาคารและที่ทำการไปรษณีย ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การเดินทางในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี และการสอบถามเสนทาง พูดและเขียนเพื่ออธิบายความกังวลของตนเอง และการใหคำปรึกษาแก
ผูอื่น อธิบายเกี่ยวกับการตั้งชื่อถนนตาง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สนทนาผานการจำลองสถานการณการพูดคุย
ผานโทรศัพท อธิบายขอมูลเกี่ยวการใชบริการที่ทำการไปรษณียในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
โดยจัดประสบการณโดยผานการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง เนนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและเชิง
วิเคราะห การใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูตาม
กระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางเปนองคความรูและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะการใชภาษา อันไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน มีเจต
คติที่ดีต อการศึกษาภาษาเกาหลี เขาใจความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรม ประเทศของประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมีมารยาท มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทำงาน
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายที่ถูกตองของคำศัพทระดับกลางและสูง
2. สนทนาเกี่ยวกับการทองเที่ยว การจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน
3. สนทนาเกี่ยวกับการใชบริการธนาคารและที่ทำการไปรษณียในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
4. สนทนาเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การสอบถามเสนทาง
5. พูดและเขียนเพื่ออธิบายความกังวลของตนเอง และการใหคำปรึกษาแกผูอื่น
6. อธิบายเกี่ยวกับการตั้งชื่อถนนตาง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
7. สนทนาผานการจำลองสถานการณการพูดคุยผานโทรศัพท
8. อธิบายขอมูลเกี่ยวการใชบริการที่ทำการไปรษณียในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
รวม 8 ผลการเรียนรู

[ หนา 493 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ33231 ภาษาญี่ปุน 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห การใชภาษาญี่ปุนในเรื่องของคำสั่ ง คำชักชวน คำขอรอง คำขออนุญาต คำแนะนำ คำชี้แจง
คำอธิบาย และคำบรรยาย หลักการอานออกเสียง สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ บทอาน บทสนทนา นิทาน การ
พูดแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว เหตุการณตางๆ ทั้งในทองถิ่น
สังคมและโลก รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน ความคิด ความเชื่อ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุน ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุน
และไทย
โดยใชกระบวนการเรียนรู ทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน อานออกเสียง ปฏิบัติตาม พูดบทสนทนา อธิบาย
อภิปราย เปรียบเทียบ จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นพรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ โดยใชภาษา ระดับภาษา น้ำเสียง กิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน เขารวม แนะนำ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม คนควา สืบคน บันทึก สรุป
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ ใชภาษาญี่ปุนสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ ในการสืบคน คนควา รวบรวมวิเคราะหขอมูลจากแหลงเรียนรู ตางๆ สืบเสาะหาความรู ใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะทางภาษาตางๆ สามารถนำภาษาไปใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ
วิเคราะห แกปญหา เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีวินัย ใฝเรี ยนรู มุงมั่นในการทำงาน เห็นคุณคาของการเรียนรู
ภาษาญี่ปุนและมีเจตคติที่ดีตอภาษาญี่ปุน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟงและอาน
2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองและบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน
3. อธิบายและเขียนประโยคและขอความไดสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความ ที่ฟงหรืออาน
4. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องสั้นที่
เปนสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
5. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/
เหตุการณ ประเด็น ที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยางคลองแคลว

[ หนา 494 ]
7. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น / ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ
และขาว / เหตุการณอยางมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ที่อยูใน
ความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณและ
สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณทั้งในทองถิ่น สังคม และ
โลกพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
13. เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุน
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุน
15. เขารวม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนอยางเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย
17. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของญี่ปุน
กับของไทยและนำไปใชอยางมีเหตุผล
18. คนควา/สืบคน บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน
19. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
20. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
21. เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่น/ประเทศชาติเปนภาษาญี่ปุน
รวม 21 ผลการเรียนรู

[ หนา 495 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ญ33232 ภาษาญี่ปุน 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห การใชภาษาญี่ปุนในเรื่องของคำสั่ง คำชักชวน คำขอรอง คำขออนุญาต คำแนะนำ คำชี้แจง
คำอธิบาย และคำบรรยาย หลักการอานออกเสียง สื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ บทอาน บทสนทนา นิทาน การ
พูดแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว เหตุการณตางๆ ทั้งในทองถิ่น
สังคมและโลก รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยูของชาวญี่ปุน ความคิด ความเชื่อ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุน ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ น
และไทย
โดยใชกระบวนการเรียนรู ทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน อานออกเสียง ปฏิบัติตาม พูดบทสนทนา อธิบาย
อภิปราย เปรียบเทียบ จับใจความสำคัญ วิเคราะห สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นพรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ โดยใชภาษา ระดับภาษา น้ำเสียง กิ ริยาทาทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน เขารวม แนะนำ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม คนควา สืบคน บันทึก สรุป
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตางๆ ใชภาษาญี่ปุนสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ ในการสืบคน คนควา รวบรวมวิเคราะหขอมูลจากแหลงเรียนรู ตางๆ สืบเสาะหาความรู ใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะทางภาษาตางๆ สามารถนำภาษาไปใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ
วิเคราะห แกปญหา เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทำงาน เห็นคุณคาของการเรียนรู
ภาษาญี่ปุนและมีเจตคติที่ดีตอภาษาญี่ปุน
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟงและอาน
2. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองและบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน
3. อธิบายและเขียนประโยคและขอความไดสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความ ที่ฟงหรืออาน
4. จับใจความสำคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องสั้นที่
เปนสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
5. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/
เหตุการณ ประเด็น ที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
6. เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยางคลองแคลว
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7. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจำลองหรือ
สถานการณจริงอยางเหมาะสม
8. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบายเปรีย บเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น / ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม
9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ
และขาว / เหตุการณอยางมีเหตุผล
10. พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ที่อยูใน
ความสนใจของสังคม
11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณและ
สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม
12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณทั้งในทองถิ่น สังคม และ
โลกพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
13. เลือกใชภาษา น้ำเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุน
14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุน
15. เขารวม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนอยางเหมาะสม
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษาญี่ปุนและภาษาไทย
17. วิเคราะหและอภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของญี่ปุน
กับของไทยและนำไปใชอยางมีเหตุผล
18. คนควา/สืบคน บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน
19. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
20. ใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
21. เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่น/ประเทศชาติเปนภาษาญี่ปุน
รวม 21 ผลการเรียนรู

[ หนา 497 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ33241 ภาษาจีน 5
กลุ มสาระการเรี ย นรู ภาษาต างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต
ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตางๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคบทรอยกรองในภาษาจีน หรือ
ขอความสั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสาร
ระหวางบุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือ
ทางดานภาษาในสถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟงหรืออานจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟงหรืออานประโยค บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารพรอมทั้งสามารถ
ยกตัวอยางประกอบได
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และ
คำคลองจองตามหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง
7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
9. สามารถอานบทความจากสื่อประเภทตางๆที่มีความยาว 300-400 ตัวอักษรได
10. สามารถเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่อานหรือฟง
รวม 10 ผลการเรียนรู
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คำอธิบายรายวิชา
วิชา จ33242 ภาษาจีน 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำนวน 3.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องการฟงและการอานเรื่องจากสื่อประเภทตางๆ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำ
ชี้แจงตางๆ รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพรอมความหมายของคำ กลุมคำ ประโยคบทรอยกรองในภาษาจีน หรือ
ขอความสั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานงายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาไดและมีการสื่อสาร
ระหวางบุคคลโดยแสดงความตองการที่จะใชคำสั่ง คำขอรอง คำขออนุญาตเปนภาษาจีนพรอมทั้งใหความชวยเหลือ
ทางดานภาษาในสถานการณตางๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ
โดยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลทั้งการฟงและการอานคำสั่งอยางงายๆ การอานออกเสียงและประสมเสียง
ตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟงหรืออานจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟงหรืออานประโยค บทสนทนา นิทานและใชการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็ นอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งตางๆที่ใชในชีวิตประจำวันได
เพื่อใหเกิดความมุ งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะหอยางสรางสรรค และสามารถสื่อสารใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
พรอมทั้งสามารถยกตัวอยางประกอบได
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟงและอานงายๆ
2. ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง
3. บอกความหมายของคำ กลุมคำ ประโยค หรือขอความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและ
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ
4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานงายๆ ทั้งที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ
5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน
6. อานออกเสียงตัวอักษร คำศัพท กลุมคำ ประโยค บทรอยกรอง และ
คำคลองจองตามหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง
7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่ฟงหรืออาน
8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน
9. สามารถอานบทความจากสื่อประเภทตางๆที่มีความยาว 300-400 ตัวอักษรได

[ หนา 499 ]
10. สามารถเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆใหสัมพันธกับประโยคหรือขอความที่อานหรือฟง
11. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุ การณ และสถานการณ
ตางๆ พรอมใหเหตุผลประกอบ
รวม 11 ผลการเรียนรู

[ หนา 500 ]
โครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
รหัสวิชา
ชั้น
ภาค
เรียน
ม.1
1 ก20901
2 ก20902
ม.2
1 ก20901
2 ก20902
ม.3
1 ก20901
2 ก20902

ชื่อวิชา

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

-

1
1
1
1
1
1

จำนวน
หนวยกิต

ชั่วโมงตอ
สัปดาห

-

1
1
1
1
1
1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

ภาค
เรียน
1
2
1
2
1
2

รหัสวิชา
ก30901
ก30902
ก30901
ก30902
ก30901
ก30902

ชื่อวิชา
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว

[ หนา 501 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

กลุ มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน - หนวยกิต

รูจักตนเองและเขาใจผูอื่น รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม รูจักตนเองดานการเรียน
และโครงสรางหลักสูตรระดับชั้นป มีความเขาใจความรูพื้นฐานในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอาชีพ
โดยการสำรวจทำความเขาใจตนเองและทำความเขาใจผูอื่น เรียนรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม
เรียนรูโครงสรางหลักสูตรระดับชั้นป สามารถกำหนดเปาหมายผลการเรียนและวิเคราะหความสามารถ ความถนัด
ความสนใจของตนเอง เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
ยอมรับตนเองและปรับตัวเขากับผูอื่น ใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม ตั้งใจเรียน
กระตือรือรนในการพัฒนาผลการเรียนสูการประกอบอาชีพในอนาคต
ผลการเรียนรู
1. รูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
2. รูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
3. สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานการศึกษา
4. สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานอาชีพ
5. สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานชีวิตและสังคม
6. มีทักษะการสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพ
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 502 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

กลุ มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน - หนวยกิต

รูจักตนเอง รูจักการสื่อสารกับผูอื่น การรูเทาทัน รูวิธี การจัดการอารมณ ความเครียดและปญหาดานตางๆ
เรียนรูความปลอดภัยทางเพศ อบายมุขตางๆ รูจักศักยภาพและการพัฒนาตนเอง ดานการเรียน ความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ การเตรียมความพรอมทางการเรียน การวางแผนดานการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
โดยการสำรวจบุคลิกภาพของตนเอง จัดการอารมณ ความเครียด สรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง และแกปญหา
ตางๆอยางสรางสรรค คนหา วิเคราะห ศักยภาพดานการเรียน สำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สามารถ
เตรียมความพรอมทางการเรียน กำหนดแนวทางดานการศึกษาตอและวิเคราะหเครือขายอาชีพ
เห็นคุณคาในตนเองและเขาใจผูอื่น ใหความสำคัญในการวางตัวตอเพศตรงขาม ยอมรับผลจากการแกปญหา
ตางๆได มีเจตคติที่ดีตอการเรียนและอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานการศึกษา
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานอาชีพ
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานชีวิตและสังคม
6. นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ และความเครียด
7. นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และปลอดภัยในเรื่องเพศ
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 503 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 - 2

กลุ มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน - หนวยกิต

เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล รู จักศักยภาพดานการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
สามารถอธิบายคุณลักษณะสำคัญและวิธีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพตางๆ ในอนาคต มีความพรอมดาน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ รูจักความตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน
โดยการสามารถวิเคราะหตนเองดานการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ นำมาประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพในดานที่ตนสนใจและถนัด สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
รูจักการทำงานเปนกลุม ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอเองและสังคม
เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มีคานิยมในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานการศึกษา
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานอาชีพ
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานชีวิตและสังคม
6. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพ
7. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยางเปนประโยชน และปลอดภัย
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 504 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2

กลุ มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน - หนวยกิต

บอกขอดี ขอเสียของตนเอง การสะทอนขอบกพรองของตนเอง รูจักตนเองและเขาใจผู อื่น รูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม รูวิธีจัดการอารมณ ความเครียดและปญหาตางๆ รูจักตนเองดานการเรียนและ
โครงสรางหลักสูตรระดับชั้นป มีความเขาใจความรูพื้นฐานในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ รูความเสี่ยงของ
ตลาดแรงงานในปจจุบัน
โดยการสำรวจทำความเขาใจตนเองและทำความเขาใจผูอื่น เรียนรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม
เรียนรูโครงสรางหลักสูตรระดับชั้นป สามารถกำหนดเปาหมายผลการเรียนและวิเคราะหความสามารถ ความถนัด
ความสนใจของตนเอง เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ และรูความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
ยอมรับตนเองและปรับตัวเขากับผูอื่น ใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม ตั้งใจเรียน
กระตือรือรนในการพัฒนาผลการเรียนสูการประกอบอาชีพในอนาคต
ผลการเรียนรู
1. รูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
2. รูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
3. สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานการศึกษา
4. สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานอาชีพ
5. สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานชีวิตและสังคม
6. มีทักษะการสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพ
รวม 6 ผลการเรียนรู

[ หนา 505 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน - หนวยกิต

ตรวจสอบศักยภาพของตนเอง วางแผนพัฒนาตนเอง การรูเทาทัน รูวิธี การจัดการอารมณ ความเครียดและ
ปญหาดานตางๆ รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและสิ่งแวดลอม การรูจักศักยภาพและการพัฒนาตนเอง ดาน
การเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ การเตรียมความพรอมทางการเรียน การวางแผนดานการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ รูความตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน
โดยการสำรวจบุคลิกภาพเพื่อวางแผนการประกอบอาชีพ จัดการอารมณ ความเครียด และปญหาตางๆอยาง
สรางสรรค คนหา วิเคราะห ศักยภาพดานการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สามารถเตรียมความพรอม
ทางการเรียน วิเคราะหแนวทางดานการศึกษาตอและอาชีพ สำรวจความตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน
เห็ น คุ ณ ค าในตนเองและเข าใจ ผู อื ่ น ให ความสำคั ญ ในการพั ฒ นาตนเองเพื ่ อ มี ค วามฉลาด
ทางอารมณที่เหมาะสม ยอมรับผลที่จากการแกปญหาได มีเจตคติที่ดีตอการเรียนและอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานการศึกษา
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานอาชีพ
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานชีวิตและสังคม
6. นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ และความเครียด
7. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพ
รวม 7 ผลการเรียนรู

[ หนา 506 ]
คำอธิบายรายวิชา
วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน - หนวยกิต

เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล รู จักศักยภาพดานการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
สามารถอธิบายคุณลักษณะสำคัญและวิธีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพตางๆ ในอนาคต มีความพรอมดาน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ รูจักความตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน
โดยใชกิจกรรมวิเคราะหตนเองดานการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ นำมาประกอบการตัดสินใจ
เพื่อเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพในดานที่ตนสนใจและถนัด สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
กระบวนการทำงานเปนทีม ใชทักษะการสื่อสารปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอเองและสังคม
เห็น คุณคาของตนเองและผู อื่น ยอมรับ ความคิดเห็น ของเพื่ อน ยอมรับ ความแตกตางระหวางบุ ค คล
เห็นความสำคัญในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ มีคานิยมทางอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานการศึกษา
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานอาชีพ
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหาและวางแผนดานชีวิตและสังคม
6. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพ
7. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยางเปนประโยชน และปลอดภัย
รวม 7 ผลการเรียนรู
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การประเมินกิจกรรมแนะแนว
การประเมินกิจกรรมแนะแนวมี 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน อาจประเมินไดจากครู นักเรียนและผูปกครอง โดยครูผูจัดกิจกรรม
มีภารกิจในการวางแผนการประเมินดำเนินการประเมินนำผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องและรายงานผล
การดำเนิน งานใหผู เกี่ยวของทราบ ผู เรียนอาจมีส วนรวมในการวางแผนการประเมินประเมินตนเองและเพื่อน
ผูปกครองมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมินประเมินผลการพัฒนาผูเรียนโดยประสานรวมมือกับครูผูจัด
กิจกรรม
ลักษณะที่ 2 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนครูผูจัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเขารวมกิจกรรมบันทึกและ
การประเมินผลกิจกรรม ดวยวิธีที่หลากหลายตัดสินผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” ดังนี้
ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน คุณลักษณะ
ตามเกณฑทีส่ ถานศึกษากำหนด
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑไมผานการปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/
ชิ้นงาน/ชิ้นงาน คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
การประเมินผล
1. วิธีการวัดและการประเมินผล
- สังเกตการเขารวมกิจกรรม
- ตรวจใบกิจกรรม/ชิ้นงาน/ภาระงาน
2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตการเขารวมกิจกรรม
- ใบกิจกรรม/ชิ้นงาน/ภาระงาน
3. เกณฑการประเมิน
ผาน
น้ำหนักคะแนน
ไมผาน 0
ดีมาก 2
ดี 1
การเขารวมกิจกรรม
ใบกิจกรรม
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หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
ในฐานะที่คณะลูกเสือแหงชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เปนสมาชิกของ
องคการลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) จะตองปฏิบัติตามวัต ถุประสงค
หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องคการลูกเสือโลกไดกำหนดไวอยางเครงครัดแลวคณะลูกเสือแหงชาติ ยังยึด
มั่นในวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตามขอบังคับ
คณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เดิม
เปนกิจกรรมเลือก ตอมาไดแกไขเปนกิจกรรมบังคับ และแกไขอีกครั้งเปนวิชาบังคับเรียน แตเมื่อประเมินผลแลวเห็นวา
ไมประสบผลสำเร็จ จึงแกไขเปนกิจ กรรมบั งคั บ เลื อ ก จนถึง พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิ การ จึงไดกำหนดให
สถานศึกษาใชหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนไป โดยกำหนดให
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผูบำเพ็ญประโยชน อยูในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โครงสรางหลักสูตร
ประเภท

ระดับชั้น
วิชาแกน
วิชาพิเศษ
สามัญรุนใหญ ม.1 – ม.3 ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และลูกเสือหลวง วิชาพิเศษ 76 วิชา
- การฝกอบรมและกิจกรรมเปนระบบหมู
เรียนนอกเวลา หรือ
(อายุ 14-18 ป)
ฝกใหมีความรับผิดชอบสูงขึ้น เปนผูนำใน
ในเวลาเรียน
ระบอบประชาธิปไตย ฝกการใชชีวิตกลางแจง
การผจญภัย ทักษะลูกเสือ ฝกอบรมความรู
พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการ
บำเพ็ญประโยชน

หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จุดประสงค
เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ จึงตองปลูกฝงใหมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสามัญรุนใหญ
2. มีทักษะการสังเกต จดจำ การใชมือ เครื่องมือ การแกปญหา และทักษะในการทำงานรวมกับ ผูอื่น
3. มีความซื่อสัตยสุจริต มีความกลาหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี
เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน
4. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สรางสรรคงานฝมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ
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หลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กิจกรรม
เครื่องหมายลูกเสือโลก
(สอบไดภายใน 6เดือน)

เครื่องหมายวิชาพิเศษ
(76 วิชา)

หัวขอเนื้อหา
1. แสดงวาเขาใจเรื่องราวตอไปนี้พอสมควร
1.1 กิจการของคณะลูกเสือแหงชาติ
1.2 กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เปนลูกเสือสามัญรุนใหญ
2. ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เขาใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือ คูมือการฝกระเบียบแถว
ลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
4. กางและรื้อเต็นทที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุนใหญอีกคนหนึ่ง
5. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอยางถูกตอง สำหรับการเดินทางไกลไปพักแรมคางคืน
6. กอและจุดไฟกลางแจง แลวปรุงอาหารอยางเพียงพอสำหรับ 2 คน
7. สามารถอานและใชแผนที่ เข็มทิศและรูจักบริเวณที่ตนอยู โยงพิจารณาจากเข็มทิศ
และสิ่งแวดลอมที่มองเห็นดวยตาเปลา
8. สามารถผูกและรูจักประโยชนเงื่อน 10 เงื่อนตอไปนี้ คือ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ
เงื่อนผูกกระหวัดไม เงื่อนบวงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง
เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก และการผูกแนน (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ)
9. รูวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องตอไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม
น้ำรอนลวก เปนลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดตอย ผิวหนังถลอกและเทาแพลง
10. รูเรื่องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญ
รุนใหญ
เรียนนอกเวลาหรือเรียนในเวลาในภาคเรียนที่ 2 หรือใชวิธีบูรณาการเขากับ
กลุมสาระการเรียนรู

[ หนา 510 ]
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
กิจกรรม
เครื่องหมายลูกเสือชั้น
พิเศษ (สอบไดภายใน 1 ป
และเขาพิธีประจำกองแลว
หลังจากไดรับเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก)

เครื่องหมายวิชาพิเศษ
(76 วิชา)

หัวขอเนื้อหา
ผูที่เขาเกณฑไดรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ไดรับเครื่องหมายลูกเสือโลก
2. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได 5 วิชา คือ วิชาการเดินทาง สำรวจ
วิชาการบริการ และวิชาอื่นอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเปนผูเลือก
3. ผานการฝกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม ( Initiative Course) ซึ่งตองประกอบดวย ไป
อยูคายพักแรมเปนเวลา 1 คืน
-การไปอยูคายพักแรมตองเดินไปยังทองถิ่นที่ลูกเสือไมคุนเคยจำนวนลูกเสือ
สามัญรุนใหญที่จะไปอยูคายพักแรม ควรแบงเปนชุด ๆละ 4 คน
การเดินทางไกลตองมีระยะทางอยางนอย 8 กิโลเมตรและในระหวางการ
เดินทางใหสมมติวา มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอยางนอย 5 อยาง เชน ชวยเหลือ
ผูประสบภัยหรือมีผูติดอยูในที่สูง การใชเข็มทิศ การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
การแปลรหัสและเหตุฉุกเฉินทางน้ำ เปนตน เหตุฉุกเฉินเชนวานี้ ใหเวนระยะหาง
กันพอสมควรและลูกเสือจำเปนตองมี่ความรูเรื่องแผนที่และเข็มทิศ จึงจะสามารถ
เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได
การฝกอบรมวิชาความคิดริเริ่มนี้ตองมีลักษณะเปนการทดสอบอยางจริงจัง
ในเรื่องของความตั้งใจจริง ความคิดริเริ่ม และการพึ่งตนเอง (Self-reliance)
คณะกรรมการดำเนินงานของกองและผูกำกับเห็นวาเปนผูที่สมควรไดรับ
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
* ไดรับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติหรือ ผูอำนวยการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
เรียนนอกเวลาหรือเรียนในเวลาในภาคเรียนที่ 2 หรือใชวิธีบูรณาการเขากับ
กลุมสาระการเรียนรู

[ หนา 511 ]
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กิจกรรม
เครื่องหมายลูกเสือหลวง
(สอบได6 เดือน)

เครื่องหมายวิชาพิเศษ
(76 วิชา)

หัวขอเนื้อหา
ผูที่เขาเกณฑไดรับเครื่องหมายลูกเสือหลวง จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ไดรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
2. สอบไดวิชาพื้นฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ 3 วิชา ซึ่งไมอยูในวิชาพื้นฐาน 5 วิชา
ที่สอบไดเมื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
3. สอบไดวิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก 3 วิชา ในระดับลูกเสือหลวง
4. ผานการฝกอบรมวิชาการเปนผูนำ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว
5. คณะกรรมการดำเนินงานของกองและผูกำกับเห็นวาเปนผูที่ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ที่ดีตามวิธีการของลูกเสือและสมควรไดรับเครื่องหมายลูกเสือหลวง
6.เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติหรือผูอำนวยการลูกเสือจังหวัด
แลวแตกรณี เปนผูแตงตั้งบุคคลที่มีวุฒิเหมาะสมทำการสัมภาษณ เมื่อเห็นวาเปนผู
เหมาะสมแลวใหรายงานตอไปตามลำดับจนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติพิจารณาอนุมัติ และใหประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเปนผู
ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงวาเปนผูไดรับเครื่องหมายลูกเสือหลวง
เรียนนอกเวลาหรือเรียนในเวลาในภาคเรียนที่ 2 หรือใชวิธีบูรณาการเขากับ
กลุมสาระการเรียนรู

[ หนา 512 ]
โครงสรางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หนวยที่ ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ
สาระสำคัญ
คณะลูกเสือแหงชาติ
1
ปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศและเปดกอง
2
สาระสำคัญของการลูกเสือ
กิจกรรมของคณะลูกเสือแหงชาติ
กิจกรรมของคณะลูกเสือแหงโลกและความสัมพันธ
ระหวางลูกเสือนานาชาติ
การคบเพื่อนและการติดเกม
วิถีไทยและภูมิปญญาไทย
บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือสามัญรุนใหญ
3
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ยอบรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน ของลูกเสือ
ความซื่อสัตยสุจริต
สอบกลางภาคเรียนที่1
ความเปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
ขยะนี้มีมูลคา
4
ระเบียบแถว
ระเบียบแถวและปฏิบัติตามตามหนังสือ
การฝกบุคคลทามือเปลา
การฝกบุคคลทาไมงาม
การฝกเปนหมูและกอง
การฝกสัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล
5
กางเต็นทและรื้อเต็นทที่พักแรม กางและรื้อเต็นท การเก็บและระวังรักษาเต็นท
กางและรื้อเต็นท การเก็บและระวังรักษาเต็นท
สอบปลายภาคเรียนที่1
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 513 ]
โครงสรางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หนวยที่ ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ
สาระสำคัญ
คณะลูกเสือแหงชาติ
ปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศและเปดกอง
6
การบรรจุเครื่องหลัง
การบรรจุเครื่องหลังสำหรับเดินทางไกลไปพักแรม
7
กอและจุดไฟกลางแจง
การกอและจุดไฟกลางแจง
การปรุงอาหาร
8
แผนที่ เข็มทิศ
ความหมายและชนิดของแผนที่
ความหมายสวนประกอบของเข็มทิศ
การอานแผนที่
วิธีใชเข็มทิศ
การหาทิศทาง
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
9
ทักษะเงื่อนเชือก
เงื่อนเชือกสำหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ
เงื่อนเชือกสำหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ
10 การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
11 ความปลอดภัย
ภัยสังคมจากอินเตอรเน็ต
รูเทาทันสื่อ
โฆษณาเปนพิษ
12 เครื่องหมายวิชาพิเศษ
การผจญภัย
นักบุกเบิก
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 514 ]
โครงสรางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หนวยที่ ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ
สาระสำคัญ
คณะลูกเสือแหงชาติ
1
ปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศและเปดกอง
2
หนาที่พลเมือง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือโลก
การเยี่ยมหนวยงาน
หนาที่ของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย
สิ่งดีๆของฉัน
3
การเดินทางสำรวจ
การเตรียมตัวกอนสำรวจ
กิจกรรมระหวางเดินทางสำรวจ
การรวบรวมขอมูลแลพรายงาน
สอบกลางภาคเรียนที่1
วิธีการอนุรักษสัตว และพืชในทองถิ่น
ขอพึงระวังในการอยูคายพักแรมและเดินทางไกล
เพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
ชนิดของมลภาวะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิธี
ปองกันที่จำเปน
4
ระเบียบแถว
ระเบียบแถว
5
สมรรถภาพทางกาย
ลูกเสือไทยกายสมารท
ภัยสังคม
ยาเสพติด
ยาเสพติด
ความรุนแรง
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 515 ]
โครงสรางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หนวยที่ ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ
สาระสำคัญ
คณะลูกเสือแหงชาติ
ปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศและเปดกอง
6
การบริการ
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
การรายงานการใหบริการ
ปราชญชาวบาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7
การแสดงออกทางศิลปะ
ศิลปะการแสดง
ทัศนศิลปและการวาดภาพ
การปน การถายภาพ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
8
กิจกรรมที่สนใจเปนพิเศษ
แนวทางในการเลือกปฏิบัติกิจกรรม
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
9
อุดมคติ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ศีล 5 และศีล 8
10 การบริการ
ความหมายของชุมชน การบริการและการพัฒนา
ชุมชน
การบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือ
11 วิชานักผจญภัย
การเดินทางไกลพักแรม
วายน้ำ กระโดดขามสิ่งกีดขวาง การไตเชือก
12 วิชาพิเศษ
นักดาราศาสตร นักสะกดรอย
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 516 ]
โครงสรางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หนวยที่ ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ
สาระสำคัญ
คณะลูกเสือแหงชาติ
1
ปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศและเปดกอง
2
หนาที่พลเมือง
ขอบขายบทบาทและหนาที่ของกรรมการลูกเสือ
แผนปฏิบัติงาน
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
3
สิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
การอนุรักษและรวมแกไขทรัพยากรธรรมชาติ
4
ความปลอดภัย
ภัยสังคมจากอินเทอรเน็ต,รูเทาทันสื่อ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต
สารปนเปอนในอาหาร
สอบกลางภาคเรียนที่1
5
การสำรวจ
หลักแหงความปลอดภัยในการสำรวจ
การจัดอุปกรณ อาหาร และเวชภัณฑที่จำเปน
6
การแสดงออกทางศิลปะ
การแสดงละคร
การพูดในที่สาธารณะ
7
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในสวนที่สอดคลอง
กับหลักธรรมในศาสนา
แนวทางในการนำคำปฏิญาณและกฎของลุกเสือไป
ชวยแกปญหาสังคม
8
ระเบียบแถว
ระเบียบแถวทามือเปลา
ระเบียบแถวทาอาวุธ
กิจกรรมที่สนใจ
สอบปลายภาคเรียนที่1
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 517 ]
โครงสรางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หนวยที่ ชื่อหนวยกิจกรรมตามขอบังคับ
สาระสำคัญ
คณะลูกเสือแหงชาติ
ปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศและเปดกอง
9
สมรรถภาพทางกาย
การวิ่งผลัด
การกระโดไกล
วิธีการกติกาเซปดตะกรอ
การทุมน้ำหนัก
10 อุดมคติ
หลักธรรมของศาสนาตนเองนับถือ
อริยสัจ 4 กับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน
11 การฝกเปนผูนำ
คุณสมบัติของผูนำที่ในทองถิ่น
ฝกการเปนผูนำที่ดี
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
12 วิชาพิเศษ
นักอุตุนิยมวิทยา
การอานแผนที่
นักถายภาพ
การประชาสัมพันธ
การจัดการโตวาที
การจัดการโตวาที
13 วิชาบุกเบิก
นักบุกเบิก
กิจกรรมผจญภัย
กิจกรรมกลางแจง
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
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แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ควรจัดใหมีการเปดประชุมกองทุกครั้ง กอนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. พิธีเปด (เชิญธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกมหรือเพลง ทำใหเกิดความสนุกสนาน เปนการอบอุนรางกายกอนปฏิบัติกิจกรรม อาจใชอยางใด
อยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง ซึ่งบางครั้งไมจำเปนจะตองสอดคลองหรือสัมพันธกับ เนื้อหาเสมอไป
3. การปฏิบัติกิจกรรม เนนการปฏิบัติเปนฐาน โดยใชระบบหมูเพื่อสะดวกตอการเรียนการสอน ตลอดจน
การควบคุมดูแล ตวจสอบและใหคำแนะนำแกไข
4. การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน ควรเนนเรื่องงาย ๆและสรุปใหลูกเสือเขาใจวามีประโยชน อยางไร
สวนใหญจะเปนเรื่องของคุณธรรมตาง ๆ เชน ความสามัคคี ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ
ความกลาหาญอดทน ฯลฯ
5. พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก)
การวัดประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือมี 2 กิจกรรม คือ
1. กิจ กรรมบังคับ เปนการวัดผลและประเมินผลเพื่อใหลูกเสือ เนตรนารีผ านชวงชั้นหรือจบหลักสูตร
โดยการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินผลตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดและมีการ
วัดผลตลอดภาคเรียน โดยการ
1.1 สังเกต
1) ความสนใจ
2) การเขารวมกิจกรรม
1.2 ซักถาม
1.3 การทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. วิชาพิเศษ เปนการวัดผลและประเมินผลในแตละวิชา โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
และใชเกณฑดังนี้
2.1 ผาน ( ผ )
2.2 ไมผาน ( มผ.)
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กิจกรรมการอยูคายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี
การอยู คายพักแรม เปนหัวใจของลูกเสือ ลูกเสือทุกคนตางก็มีโอกาสที่จะอยู คายพักแรม เนื่องจากตาม
ขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 273-279
กำหนดไววา ใหผูกำกับกลุมหรือผูกำกับลูกเสือนำลูกเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืน ในปหนึ่งไมนอยกวา 1 ครั้ง
ครั้งหนึ่งใหพักแรมอยางนอย 1 คืน
การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงคเพื่อฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง
รูจักอยูและทำงานรวมกับผูอื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผูบังคับบัญชาลูกเสือจำเปนตองวางแผนนำลูกเสือไป
เดินทางไกลและแรมคืนไวใหพรอมกอนและเนิ่น ๆ ดังนั้น บทบาทผูบังคับบัญชาลูกเสือที่มีหนาที่รับผิดชอบตอลูกเสือ
ตองานการอยูคายพักแรมและตามหนาที่ของตนเอง จึงจำเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาสในการอยูคาย
พักแรมเสมอ
อนึ่ง ผูบังคับบัญชาลูกเสือตองเขาใจวา กิจกรรมการอยู คายพักแรมนี้ เปนกิจกรรมสำหรับเด็ก มิใช
กิจกรรมของผูใหญ ความสำเร็จคือกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของเด็ก ไดแก การผจญภัย การไดเพื่อน ได
เรียนรูสิ่งใหม ไดความสนุกและความสุข พรอมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต อการไปอยู คายพักแรมดวย ถือวาสิ่งนี้เปน
จุดหมายที่สำคัญ
วิชาพิเศษลูกเสือ
ลูกเสือทั้ง 4 ประเภทที่เรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือ
วิสามัญ อาจสอบวิชาพิเศษไดตามหลักสูตรที่กำหนดไว วิชาเหลานี้ มุงหมายใหลูกเสือไดแสดงออก ซึ่งทักษะและ
ความสนใจของตนเองกับเพื่อใหไดมีสวนในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่น ๆดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ประเภทสามัญรุนใหญ 76 วิชา
1. นักผจญภัย
6.นักเดินทางไกล
11.การสื่อสาร
ดวยยานพาหนะ
16.นักสะสม
21.นักพิมพดีด

2.นักดาราศาสตร 3. นักอุตุนิยมวิทยา 4. ผูจัดการคายพักแรม
7.หัวหนาคนครัว 8.นักบุกเบิก
9.นักสะกดรอย
12.นักดับเพลิง
13.นักสัญญาณ
14.นักสารพัดชาง

17.นักดนตรี
22.นักแสดง
การบันเทิง
26.มัคคุเทศก
27.บรรณารักษ
31.ชางเขียน
32.ชางไฟฟา
36.อิเล็กทรอนิกส 37.การหามิตร
41.การพยาบาล 42.การพูดในที่
สาธารณะ

5. ผูพิทักษปา
10.นักธรรมชาติวิทยา
15.นักโบราณคดี

18.นักถายภาพ
23.นักยิงปน

19.นักกีฬา
24.ลาม

20.นักกรีฑา
25.หนาที่พลเมือง

28.เลขานุการ
33.ชางวิทยุ
38.การฝมือ
43.การอนุรักษ
ธรรมชาติ

29.พลาธิการ
34.ชางแผนที่
39.การชวยผูประสบภัย
44.การประชาสัมพันธ

30.ผูชวยการจราจร
35.ชางเครื่องยนต
40.การสาธารณสุข
45.การสังคมสงเคราะห
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46.การพัฒนา
ชุมชน
51.นักวายน้ำ

47.ชาวประมง

48.ตนเดน

49.ผูนำรอง

52.นักพายเรือ

53.นักกระเชียงเรือ 54.กลาสี

56.ก า ร ป อ ง กั น
ความเสียกายและ
ดั บ เพลิ ง ไหม บน
เรือ
61.นั ก เครื ่ อ งบิ น
เล็ก
66.การชวยเหลื อ
ผู ประสบภั ย และ
ดั บ เพลิ ง อากาศ
ยาน
71.เสนารักษ

57.การเรือ

58.การดำรงชีพใน 59.เครื่องหมายชาวเล
ทะเล

62.ชางอากาศ

63.ยามอากาศ

50.นักเลนเรือใบ
55.การควบคุ ม จราจร
ทางน้ำ
60.เครื ่ อ งหมายเชิ ด ชู
เกียรติลูกเสือเหลาสมุทร

64.การควบคุมจราจร
65.การควบคุ ม จราจร
ทางอากาศเบื้องตน
ทางอากาศ
67.การฝ กเปน 68.นั ก ปฏิ บ ั ต ิ ก าร 69.การขนสงทางอากาศ 70.แผนที่ทหารและเข็ม
ผูนำ
ทางจิตวิทยา
ทิศ
(ปจว.)
72.การดำรงชีพใน 73.นักไตผา
ถิ่นทุรกันดาร

74.เครื่องหมายการบิน

75.เครื ่ อ งหมายเชิ ด ชู
เ ก ี ย ร ต ิ ล ู ก เ สื อ เหลา
อากาศ

76.เครื่องหมายผู
ฝกสอน
แนวปฏิบัติการสอบวิชาลูกเสือพิเศษ
ในการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ มีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
1. ทำการสอบวิชาพิเศษโดยใชเวลานอกเหนือจากจากที่ลูกเสือเขารวมกิจกรรมตามปกติ หรือในขณะอยูคาย
พักแรม นอกจากนี้ ลูกเสืออาจใชเวลาวางของตนเองทำการฝกฝนทักษะตาง ๆของวิชาพิเศษ แลวทำการขอสอบหรือ
สงรายงานผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้น แกผูกำกับลูกเสือ เพื่อขอประดับเครื่องหมาย การสอบจะจัดใหมีขึ้นปละ
กี่ครั้งก็ได โดยเนนการปฏิบัติจริง เมื่อสอบผานแลว ใหผูกำกับลงนามรับรองในสมุดประจำตัวลูกเสือ
2. วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธกับกิจกรรมที่ลูกเสือเขารวมตามปกติ ก็ใหนำไปบูรณาการ รวมทั้ง
ทำการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้น ๆ และใหถือวาลูกเสือที่ผานการสอบแลวมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
นั้นดวย
3. ใหโรงเรียนเปนผูดำเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือตามจำนวนที่ลูกเสือไดรับจากรานคาของ
องคการคาของคุรุสภา
4. สำหรับวิชาพิเศษลูกเสื อ ใหใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
กิจกรรมยุวกาชาดเปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุงเนนการพัฒนา จริยธรรม ในระบบหนวย กลุม
หมู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครอง
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือการรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
สวนรวม อนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีอันจะนำไปสูสันติภาพ กอใหเกิด
ความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน
ตัวชี้วัด
ขอที่ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย
1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธำรงไวซึ่งความเปนชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต
2.1 ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอตนเองทั้งกาย วาจา ใจ
2.2 ปฏิบัติตรงกับความเปนจริงตอผูอื่นทั้งกาย วาจา ใจ
ขอที่ 3 มีวินัย
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ขอที่ 4 ใฝเรียนรู
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม
4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรูและสามารประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง
5.1 ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุมกันที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ขอที่ 6 มุงมั่นในการทำงาน
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
6.2 ทำงานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย
ขอที่ 7 รักความเปนไทย
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและมีความกตัญ ูกตเวที
7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
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7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย
ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม

[ หนา 523 ]
โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
เรื่องที่
1

2

3

4

5

สาระการเรียนรู
กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
กาชาดสากล
1 ภารกิจของกาชาด
2 หลักการกาชาด
3 กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
กาชาดสากล
1 กาชาดและยุวกาชาด
2 ภารกิจของสภากาชาดไทย
3 หนวยงานของสภากาชาดไทย
4 ขอบังคับสภากาชาดไทย
กลุมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
ยุวกาชาด
1 คำปฏิญาณตน
2 ระเบียบวินัยเกี่ยวกับยุวกาชาด
3 ยุวกาชาดกับกิจกรรมของสภากาชาดไทย
4 เพลงยุวกาชาด
กลุมกิจกรรมสุขภาพ
1 การสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลและสวนรวม
2 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3 การปฐมพยาบาล
กลุมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี
1 ความสามัคคีและความพรอมเพรียง
2 ความมีระเบียบวินัยและความอดทน
3 ความสงางามและความคลองแคลววองไง
3.1 การฝกทักษะระเบียบวินัย
3.2 การปฏิบัติตามคำสั่ง
3.3 การเดินสวนสนาม

ชั่วโมง
2

2

2

2

4

หมายเหตุ

[ หนา 524 ]
เรื่องที่
6

สาระการเรียนรู
บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
1 มารยาทและวัฒนธรรมไทย
2 การปรับตัว
3 การแกไขสถานการณเฉพาะหนา
7
การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี
1 การสรางสัมพันธภาพ
2 การประชาสัมพันธและการเผยแพร
3 การทำงานและอยูรวมกับผูอื่น
8
กลุมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
1 การบำเพ็ญประโยชน
1.1 การใหบริการผูอื่น
การใชโครงการบำเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม
2 การพัฒนาและการเผยแพร
2.1 ฝกทักษะในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมจำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน
รวมจำนวนชั่วโมง/ป

ชั่วโมง
2

2

4

20
40

หมายเหตุ

[ หนา 525 ]
โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หนวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาระการเรียนรู
จัดหนวยสี
พิธีเปดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งยุวกาชาดและคำปฏิญาณ
ตนของยุวกาชาด
กิจกรรมเพลงยุวกาชาด
กิจกรรมรอบโลกยุวกาชาด
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมปฐมพยาบาล
กิจกรรมสังคมนาอยูหากรูมารยาท
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ปฐมพยาบาลและฝกปฏิบัติ
การสรางสัมพันธภาพและความความเขาใจอันดี
งานการประชาสัมพันธและเผยแพร
กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรมการทำงานรวมกับผูอื่น
การบำเพ็ญประโยชนและงานบริการ
กิจกรรมใบไมสีเขียว
หนวยงานของสภากาชาดไทย
การผูกเงื่อนและฝกปฏิบัติ
สอบภาคทฤษฎี
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 526 ]
โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หนวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาระการเรียนรู
พิธีเปดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศ
พิธีเปด-ปดกองยุวกาชาด
พิธีเขาประจำหมู
กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด(กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ)
ยุวกาชาดกับกิจกรรมของสภากาชาดไทย
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย(การออกกำลังกาย)
กิจกรรมสุขภาพ(ปฐมพยาบาล)
กิจกรรมมารยาทสังคม
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ปฐมพยาบาลและฝกปฏิบัติ
การสรางสัมพันธภาพและความความเขาใจอันดี(การฝกทักษะระเบียบแถว)
งานการประชาสัมพันธและเผยแพร
กิจกรรมการอยูคาย
กิจกรรมการทำงานรวมกับผูอื่น
การบำเพ็ญประโยชนและงานบริการ
กิจกรรมการเลนเกม
กิจกรรมสัมพันธภาพที่และความเขาใจอันดี
กิจกรรมทักษะชีวิต
สอบภาคทฤษฎี
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 527 ]
โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หนวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาระการเรียนรู
พิธีเปดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศ
วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน
ประวัติกาชาดสากล(กำเนิดกาชาดสากล,เครื่องหมายกาชาด,หลักการ
กาชาด)
ประวัติกาชาดไทย(กำเนิดกาชาดไทย)
ประวัติยุวกาชาดไทย(การกอตั้ง ,คำปฏิญาณตนยุวกาชาด)
ระเบียบแถวและสัญญาณตางๆและฝกปฏิบัติ
พิธีเขาประจำหมู
ปฐมพยาบาลและฝกปฏิบัติ
สอบกลางภาคเรียนที่1
พิธีเปด-ปดกิจกรรม
เพลงยุวกาชาด
การปฐมพยาบาล
การผูกเงื่อนและฝกปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมการทำงานรวมกับผูอื่น
การบำเพ็ญประโยชนและงานบริการ
การผูกเงื่อน
กิจกรรมการอยูคายและกระบวนการแกไขปญหา
สอบปลายภาคเรียนที่1
รายงานผลการจัดกิจกรรม
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 528 ]
โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หนวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาระการเรียนรู
พิธีเปดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศ
วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมสุขภาพ(การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย)
การปองกันชีวิตและสุขภาพ(การปฐมพยาบาล)
กิจกรรมปฐมพยาบาล
กิจกรรมสัมพันธภาพที่และความเขาใจอันดี(ความสามัคคี)
กิจกรรมสัมพันธภาพที่และความเขาใจอันดี(ความมีวินัยและความอดทน)
ระเบียบแถวและสัญญาณตางๆและฝกปฏิบัติ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
กิจกรรมสัมพันธภาพที่และความเขาใจอันดี(การปฏิบัติตามคำสั่ง)
กิจกรรมสัมพันธภาพที่และความเขาใจอันดี(การเดินสวนสนาม)
การปรับตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา
การทำงานและอยูรวมกับผูอื่น
กิจกรรมนันทนาการ
ฝกทักษะในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบำเพ็ญประโยชนและงานบริการ
กิจกรรมการเดินทางไกล ผจญภัย
กิจกรรมการอยูคาย
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
สรุปผลการจัดกิจกรรม
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 529 ]
โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หนวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาระการเรียนรู
พิธีเปดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศ
การพิจารณาตนของยุวกาชาด และ อังรี ดูนังต ผูจุดประกายกาชาด
องคการกาชาดสากล และหลักการกาชาดสากล
หนวยงานสภากาชาดไทย วัตถุประสงค และ
ระเบียบแถวและสัญญาณตาง และฝกปฏิบัติ
การผูกเงื่อนและฝกปฏิบัติ
ปฐมพยาบาลและฝกปฏิบัติ
ปฐมพยาบาลและฝกปฏิบัติ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
การเสริมสรางสุขภาพสวนบุคคลและสวนรวม
ระบบหมุนเวียนโลหิตและการออกกำลังกาย
เคหะพยาบาลพยาบาล (การพยาบาลผูปวยบนเตียง)
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
ความมีวินัยและความสงางาม
หลักธรรมนำชีวิต
เพลงที่ยุวกาชาดควรรู
เพลงที่ยุวกาชาดควรรู
การแสดงรอบกองไฟ
สอบปลายภาคเรียนที่1
รายงานผลการจัดกิจกรรม
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 530 ]
โครงสรางกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หนวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาระการเรียนรู
พิธีเปดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศ
งานที่สมาชิกยุวกาชาดสามารถชวยผูนำยุวกาชาดได
งานที่สมาชิกยุวกาชาดสามารถชวยผูนำยุวกาชาดได
การชวยงานและเขารับกิจกรรมของยุวกาชาด
การชวยงานและเขารับกิจกรรมของยุวกาชาด
หลักการพัฒนาชุมชนเบื้องตน
หลักการพัฒนาชุมชนเบื้องตน
กิจกรรมที่ยุวกาชาดสามารถปฏิบัติรวมกับหนวยงานในชุมชน
กิจกรรมที่ยุวกาชาดสามารถปฏิบัติรวมกับหนวยงานในชุมชน
สอบกลางภาคเรียนที่2
กิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี
กิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี
กิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี
บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
กิจกรรมสาธารณประโยชน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
พิธีปด การเรียนการสอนยุวกาชาด
สอบปลายภาคเรียนที่2
รวม

เวลา/คาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

[ หนา 531 ]
แนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ควรจัดใหมีพิธีเปด-ปดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด กอนที่จะ
มีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. พิธีเปดยุวกาชาด (เขาแถวครึ่งวงกลมหนาเสาธง ชักธงขึ้น สงบนิ่ง กลาวคำปฏิภาณตน ตรวจและรายงาน)
2. การเลมเกม หรือรองเพลง (พิจารณาตามความเหมาะสม)
3. การเขาเรียน เนนการปฏิบัติเปนฐาน
4. พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก)
การวัดและประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาดมี 2 สวน
1. การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมหลัก เปนการวั ดและประเมินผลเพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดจบหลักสูตร โดย
การเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด การประเมินอาจแบงออกเปน
3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ประเมินกอนจัดกิจกรรม เพื่อทราบคุณลักษณะและลักษณะนิสัยพื้นฐานของสมาชิกยุวกาชาด
ระยะที่ 2 ประเมินระหวางกิจกรรม เพื่อประเมินคุณภาพของคุณลักษณะลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
ที่สมาชิกยุวกาชาดแสดงออกเปนประจำและตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงแกไขพฤติกรรมใหพึงประสงคยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 ประเมินหลังการจัดกิจกรรม เพื่อทราบผลการพัฒนาพฤติกรรมของสมาชิกยุวกาชาด
ทั้งนี้ โดยทำการประเมินตามจุดประสงคสำคัญของกิจกรรม
2. การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพิเศษ เปนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ความเขาใจ และความสามารถ
ในกิจกรรมพิเศษนั้นๆเมื่อสมาชิกยุวกาชาดสามารถสอบผานเกณฑที่กำหนดแลวจึงมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย
กิจกรรมพิเศษนั้นได
เกณฑการผานกิจกรรม
1. กิจกรรมหลัก เปนการวัดผลและประเมินผล เพื่อใหยุวกาชาดผานชวงชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดและมีการวัดผลตลอดภาคเรียน โดยการ
1.1 สังเกต (ความสนใจ การมีสวนรวมตอกิจกรรม)
1.2 การซักถาม
1.3 การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. กิจกรรมพิเศษ เปนการวัดและประเมินผลในแตละวิชา โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และใชเกณฑ ดังนี้
2.1 ผาน (ผ)
2.2 ไมผาน (มผ)
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แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม เปนกิจกรรมที่ผูเรียนรวมกลุมกันจัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
เพื่อเติมเต็มความรู ความชำนาญ ประสบการณ ทักษะ เจตคติเพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพกิจกรรมชุมนุม นักเรียน
ทุกคนตองเขารวมกิจกรรม 20 ชั่วโมงตอภาคเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรพื้นฐานสถานศึกษา
2. เพื่อใหมีทักษะในการทำงานรวมกัน
3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน
4. เพื่อใหรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. เพื่อใหมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด อดทนและมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
ขอบขาย
กิจกรรมชุมนุม มีขอบขายดังนี้
1. เปนกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูเรียน
2. เปนกิจกรรมที่จัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในดานความรูและทักษะปฏิบัติ ของผูเรียน
3. สามารถจัดไดทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
การจัดกิจกรรมชุมนุม
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. ผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุมตามความสนใจและเชิญครูเปนที่ปรึกษาโดยรวมกันดำเนินกิจกรรมชุมนุม ตาม
ระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษา
2. ครูที่ปรึกษามีการจัดตั้งชุมนุมอยูแลว และเปดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของ
ชุมนุม
3. ครูที่ปรึกษาและผูเรียนรวมกันจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม ตามความสนใจของทั้งสองฝาย
4. ผูเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมไดหลากหลายทั้งรูปแบบภายในหรือภายนอกหองเรียนและระยะเวลาการจัด
กิจกรรม เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา แตนักเรียนที่ตองการยายชุมนุมใหมสามารถยายไดในภาคเรียนที่ 2 แต
นักเรียนตองแจงครูที่ปรึกษาชุมนุมที่นักเรียนยายออกและหัวหนากิจกรรมชุมนุมรับทราบ
5. ผูเรียนมีการออกแบบประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรกิจกรรม
6. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑการประเมินชุมนุม
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ประเภทของกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุมมี 2 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมกลุมเสริมทักษะดานวิชาการ ไดแกกลุมสาระ 8 สาระ
2. กิจกรรมชุมนุม เลือกตามความถนัด และความสนใจ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตไดกำหนดหลักการ และจัดกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจของผู เรียนเปน
กิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทำ ชวยกันแกปญหา พัฒนาผูเรียนตามสาระที่
กำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน สงเสริมพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือ
ทองถิ่นโดยมีครูเปนที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมมีกิจกรรมใหนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ

