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คํานาํ 
  
 ทวิศึกษา คือ การจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความ
ประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อครบกําหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถ
สําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งน้ีได้มีกําหนดการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีทําความตกลงร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับ
สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะ จนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 
ทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชาต่างๆจะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ  1. ด้าน
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จึงได้จัดทําหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่จะใหม้ีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ควบคู่กันไปเพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พ้ืนฐานด้านอาชีพและสามารถ
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับตลาดแรงงานสามารถผลิตกําลังคนในระดับฝีมอืที่ได้มาตรฐาน  
 ขอขอบคุณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรในครั้งน้ี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่า หลักสูตรทวิศกึษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ที่จัดทําขึ้น จะเป็นประโยชน์สําหรับครูผู้สอนและผู้ที่
เก่ียวข้องให้สามารถนําหลักสตูรไปใช้จัดการเรียนการสอนและดําเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

 เรื่อง           หน้า 
คํานํา 
สารบัญ 
บทที่ 1 ส่วนนํา            1
 ความนํา            1 

ประวัติโรงเรียน           1 
สภาพทั่วไป           2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา         3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา     5 
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา       6 
รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา     7

 วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา      8
 สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน         8 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์         9 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        11 
แนวทางการวัดและประเมินผล        12 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        18  
การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดทําคําอธิบายรายวิชา      21 

บทที่ 2  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา        28 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ   28 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา        29 
โครงสร้างหลักสูตรทวิศึกษา        30 

บทที3่ คําอธิบายรายวิชา  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                     37 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                    38 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        51 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      64 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    110 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      133 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       146 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      159 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      172 
-รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      212 
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ     216 
-ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    239 



 

 

บทที่ 4  การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล         250 
 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       251 
 การเทียบโอนผลการเรียน         252 
 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้       255 
 1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้      255 
 2. การประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน      256 
 3. การประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์      259 
 4. การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       260 
 เกณฑ์การจบการศึกษา         264 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา        265 
บทที ่5 การบริหารจัดการหลักสูตร         266 
บรรณานุกรม           275 
คณะผู้จัดทํา           276 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 

บทที่ 1  ส่วนนํา 
 
ความนาํ 
  
 สืบเน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึน้เพ่ือ
รองรับการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่ม
อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุกภาคส่วนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ผลิตกําลังคนจําเป็นอย่างย่ิงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้หันมา
สนใจเรียนทางด้านอาชีพ ซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้น 
 เน่ืองจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนสาย
สามัญเพ่ือเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา  ส่งผลให้ขาดกําลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมากรัฐบาลจึงมีนโยบาย
ที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ควบคูกั่น
ไปเพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พ้ืนฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ทันทีการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับตลาดแรงงานสามารถผลิตกําลังคนในระดับฝีมอืที่ได้มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกลา่วจึงจัดให้มีการจัดการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลายย่ิงขึ้น
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทาํงานตามความ
ถนัดความสนใจและสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้นโดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเขา้
สู่ระบบการจัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจนทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพเมื่อเรียนครบ
ตามหลักสูตรผูเ้รียนสามารถสาํเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและหลักสูตร
สายอาชีพไปพร้อมกันทั้งน้ีได้มีการกําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการทําความตกลงร่วมมือกันใน
การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความ
ถนัดและความสนใจ 
 2. เพ่ือเพ่ิมและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 
 
ประวัติโรงเรียน 
 
 โรงเรียนค่ายวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบลบ้านค่าย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 
เปิดทําการเรียนการสอน เมื่อวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดช้ันเรียน  
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ปีการศึกษา 2553 เป็น 4 - 4 - 4 / 2 - 2 - 2  ผู้ริเริ่มก่อต้ัง คือ นายแถว ขันตี อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
บ้านหมื่นแผ้ว คณะครู - อาจารย์ และกรรมการหมู่บ้าน  รเิริ่มมาต้ังแต่  ปี  พ.ศ. 2524  แต่มีปัญหา  
เรื่องที่ดินไม่ครบตามเกณฑ์ของกรมสามัญศกึษา จึงไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ แต่คณะกรรมการและ
ชาวบ้านไม่ลดความพยายาม เพ่ือลูกหลานได้มีที่เรียนใกลบ้้าน  จึงพยายามจัดหาที่ดินเพ่ิมเติมจนครบ
ตามเกณฑ์  แล้วเสนอกรมสามัญศึกษาเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  กรมสามญัศึกษาจึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจําตําบลบ้านค่าย ช่ือ “โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2525 
ปีการศึกษา 2525   โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  ได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  คือ  
โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว ในวันที่ 10 กันยายน  2525  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง  นายถนอม  ลุนทา   
ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  มารกัษาการในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  และในปี
น้ีเอง  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวแบบ 004 จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 
370,000 บาท บนที่ดินผืนปัจจุบัน เน้ือที่ 36 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ทําพิธีเปิดป้าย  เมื่อวันที่  13  
กุมภาพันธ์  2526  และนักเรียนย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2526  ซึ่งวันน้ี โรงเรียนถือว่า
เป็นวันสําคัญวันหน่ึงของโรงเรยีน คือ “วันคารวะผู้ปกครอง” หรือ “วันแห่งความรัก” และในปีแรก 
โรงเรียนรับนักเรียนช้ัน ม. 1 ได้ จํานวน 80  คน แผนการจัดช้ันเรียน 2 - 0 – 0  ครู - อาจารย์  จํานวน  
6  คน  นักการภารโรง 1  คน 
 
สภาพทั่วไป 
 สภาพทางภูมิศาสตร ์
  ที่ต้ัง ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดตามเส้นทางถนน
ชัยภูมิ -สีคิ้ว  13  กิโลเมตร 
     พื้นที ่  54.91  ตารางกิโลเมตร 
      อาณาเขต 
    - ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
         - ทิศใต้ ติดกับตําบลกะฮาด ก่ิงอําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และตําบลละหาน  
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
         - ทิศตะวันออก  ติดกับตําบลโนนสําราญ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
         - ทิศตะวันตก ติดกับตําบลลุ่มลําชี  อําเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 
      สภาพภูมิประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุ่มนํ้าท่วมถึง  มีแม่นํ้าชีไหลผ่าน  ในฤดูนํ้าหลาก นํ้าจะท่วมประมาณ 20 
- 30  วัน  ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน  เพราะน้ําท่วมบริเวณส่วนมากของพ้ืนที่ 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 71.35 อาชีพรับราชการร้อยละ 12.18  
อาชีพค้าขาย ร้อยละ10.70 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 5.02 สถาบันด้านการเงิน มีสหกรณก์ารเกษตร  1 
แห่ง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง 
 สภาพทางสังคม 
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     สภาพทางสังคมของตําบลบ้านค่ายมีประชากรส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านมี 12 หมู่บ้าน 
2,842 ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร 14,493 คน เป็นชาย 7,214 คนหญิง 7,279 คน   มีนํ้าประปาใช้  
1,559  ครัวเรอืน  มีไฟฟ้าใช้ 2,557 ครัวเรอืน มีพ้ืนที่เทศบาล 3,873 ไร่  มีพ้ืนทีข่ององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  27,573 ไร่ เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มี
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 6 แห่ง สถาบันทางพระพุทธศาสนา  9  
แห่ง สถานีอนามัย  1  แห่ง สถานีตํารวจ 1 แห่ง 
 การคมนาคม มีเฉพาะทางบก  มทีางหลวงดังน้ี 

   1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ - สีคิ้ว - กรุงเทพ ระยะทาง 320 กิโลเมตร 
   2. ทางหลวงชนบท สายท่าหว้า - โค้งขนัน - โค้งนํ้าตับ - กุดเวียน - แจ้งน้อย - ชัยภูมิ   

   - บัวใหญ่ - นครราชสีมา  นอกน้ันมีถนนสายเล็ก ๆ  เช่ือมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

1.  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ต้ังอยู่เลขที่  778  ตําบลบ้านค่าย  อําเภอเมือง
ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36240  โทรศัพท ์ 044 – 899115   โทรสาร  044 – 899115 
E – mail :  bankhaivitaya@thaimail.com  website : http//school.obec.go.th/bkv/ 

2.  สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน 
3.  เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 
4.  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
5.  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา ตําบลบ้านค่าย ตําบลหนองนาแซง 
6.  ปรัชญา คติพจน์  คําขวัญ  สีประจําโรงเรียน  อักษรย่อ  ตราประจําโรงเรียน 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 

 
การศึกษา  คือ  ความเจรญิงอกงาม 

 
 

คติพจน์ของโรงเรียน 
 

“ ปัญญา  โลกสมิ  ปชโชโต ”   แปลว่า   “ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ” 
 

คําขวัญของโรงเรียน 
 

“ ปัญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม ” 
 

สีประจําโรงเรียน 
 

“ เทา – ฟ้า ” 
สีเทา หมายถึง  เชาว์ปัญญา 



4 

สีฟ้า หมายถึง  ความย่ิงใหญ ่ ความเกรียงไกร 
 

อักษรย่อ 
 

“ บ.ค.ว ” 
 

ตราประจําโรงเรียน 
 

 
 

-  ช้าง  เป็นสัญลักษณ์ประจําตําบลบ้านค่าย 
   เพราะเคยเป็นที่ต้ังค่ายช้างศึกในสมัย   รัชกาลที่ 3 
-  บ.ค.ว.  คือ  อักษรย่อของโรงเรียน 
-  ธงด้านซ้ายมือ คือ ธงสีประจําโรงเรียน 
-  ธงด้านขวามือ คือ ธงประจําจังหวัดชัยภูมิ 
-  กําแพง คือ  กําแพงป้องกันข้าศึก 
-  กลีบบัว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ 
 
ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

นายชัยวุฒิ  มาด้วง  ครู คศ. 2   ออกแบบไว้เมื่อ  ปีการศึกษา 2535 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ ์
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน อย่างเต็ม
ศักยภาพ  โดยใช้นวัตกรรมนําพาสู่มาตรฐานสากล  น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
            1. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มคีุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม น้อมหลักนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 
            2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อน 
           3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม               
           4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มศีักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 
           5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ (School  Goal) 
             1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีปัญญา พึงพา
ตนเอง ได้ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 

           2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมใน
การขับเคลื่อน 
           3. โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 
ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
           4. คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 
           5. โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           6. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (School Strategies) 
       1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
       2. พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       3. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา 
       4. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
       5. พัฒนาความสามารถพิเศษให้กับครู และผู้เรียน 
       6. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน 
       7. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหาร 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โรงเรียนบา้นคา่ยวิทยา 
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 1. นายพิสิษฐ ์ สืบนุการวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 2. พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 3.  นางพะเยาว์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 4. นายโยธี ป้อพันธ์ุดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 5. นายประภาส รักษ์มณ ี ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 6. นางสะอ้ืน ปาทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 7. นายสง่า พัสกา ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 8. พระอธิการประเสริฐ  สนฺติกโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ 
 9. พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา       กรรมการ 
 10. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง  ผู้แทนคร ู       กรรมการ 
 11. นางอรุณ ศรีบัวพันธ์ุ  ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ 
 12. นายวรพล พงษ์วิเศษ ผู้แทนศษิย์เก่า       กรรมการ 
 13. นางสําเภา จําพันธ์ุ   ผู้แทนองค์กรชุมชน       กรรมการ 
 14. นายสมบูรณ์    กุตมนต์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
 15. นายนพดล กาญจนางกูร       ผู้อํานวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ   
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เขตพืน้ที่บริการ 
 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 
1 บ้านค่าย 1 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
2 บ้านวังก้านเหลือง 2 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
3 บ้านท่าหว้า 3 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
4 บ้านโค้งขนัน 4 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
5 บ้านโค้งนํ้าตับ 5 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
6 บ้านแก้งจิก 6 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
7 บ้านกุดเวียน 7 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
8 บ้านเสียวน้อย 8 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
9 บ้านโค้งยาง 9 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
10 บ้านค่ายเจริญ 10 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
11 บ้านท่าหว้า 11 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
12 บ้านโค้งนํ้าตับ 12 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ  
13 บ้านกุดละลม 7 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ  

 
วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นคา่ยวิทยา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียน เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มจีิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ สัมพันธ์กับชุมชน  เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ    โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาํคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถา่ยทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทีม่ีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแก้ปญัหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จกั
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทํางาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ด้วยการแสดงความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือป้องกันชาติ  รวมทั้งแสดงความเคารพเมื่อได้ยินเพลงชาติและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี  มีศาสนาเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์  ตลอดจนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.  ซ่ือสัตย์สุจริต  ด้วยการกระทําที่ยึดถือหลักแห่งความยุติธรรมไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน มีความจริงใจ 
ไม่เสแสร้งแกล้งทํา  ไม่พูดบิดเบือนความจริง  ปกปิด หรือยุยงให้เกิดความแตกแยก  มีสัจจะและปฏิบัติ
ตามคําพูดโดยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  ซื่อตรงทั้งต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  ต่อหน้าที่  และต่อประเทศชาติ 
 3.  มีวินัย  การรักษาคํามั่นหรือสัจจะที่ให้ไว้ต่อตนเองเป็นการสร้างวินัยในตนเอง ทําให้สามารถ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ  คําสั่ง  กฎหมาย  กฎ  กติกา  และระเบียบที่สังคมวางไว้ 
 4.  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งหวังและความปรารถนาที่จะแสวงหาความรู้และรับความรู้สิ่งต่าง ๆ  ที่
ตนยังไม่รู้อย่างสมํ่าเสมอ  รู้จักบันทึกหรืออ่านหนังสืออยู่เป็นประจํา  และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง  มีความต้องการพอดีพอเหมาะยินดี พอใจ ตามสภาพความเป็นอยู่ของตน  
ประพฤติตนอยู่อย่างเรียบง่าย  รู้จักพอประมาณ  ไม่แสวงหาความสุขจนเกินความจําเป็น มีความภูมิใจ
ในสิ่งที่เป็นของตน  และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน   
 6.  มุ่งม่ันในการทํางาน  มีความขยันขันแข็ง  มุ่งมั่นในการทํางาน  มีความกระตือรือร้น  
รับผิดชอบ  อดทน  และมานะพยายามไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก 
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 7.  รักความเป็นไทย   มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยให้คงอยู่  โดยการเชิดชูคุณค่าของ
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมโดยนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี   
  8.  มีจิตสาธารณะ   แสดงหรือกระทําต่อสังคมด้วยจิตสํานึก  โดยไม่มีใครบังคับหรือควบคุม  
เริ่มต้ังแต่ครอบครัว  ช้ันเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ให้เกิดความสงบสุข  ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง  
โดยการรักษาสาธารณสมบัติ  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ดังน้ี  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศกึษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลกัสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรูผ้่านสาระที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะ
สําคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ

สําคัญ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสําคัญทีสุ่ด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
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ตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้น
ให้ความสําคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผูเ้รียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เป็นเคร่ืองมือที่จะนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้เรียน 
อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสยั 
 กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ผู้สอนจึง
จําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้        ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะ

สําคัญของผู้เรยีน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 
  
 4. บทบาทของผู้สอนและผูเ้รียน 
     การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
ควรมีบทบาท ดังน้ี 
  
 
 4.1 บทบาทของผู้สอน 
 1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผน       การ
จัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
 2) กําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ 
ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทัง้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3)  ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
 4)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
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 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 4.2  บทบาทของผูเ้รียน 
 1)   กําหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้ต้ัง
คําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
 3) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ  
 4) มีปฏิสัมพันธ์ ทํางาน ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
 5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
แนวทางการวัดและประเมินผล 
 ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้สอนควรใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  เหมาะสม  สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้  เพ่ือให้ได้ข้อมูลทีส่ะท้อนความรู้
ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน  โดยผู้สอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจากวิธีต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 1. การสังเกตพฤติกรรม  เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนโดยไม่
ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิง่ที่ทําได้ตลอดเวลา แต่ควรมี
กระบวนการที่ชัดเจน และมจีุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบ
ประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวช้ีวัด  และควรทําการ
สังเกตบ่อยคร้ังเพ่ือขจัดความลําเอียง 
 2. การสอบปากเปล่า  เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็นเก่ียวกับ  การ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน ผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินน้ีผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน 
สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไขความคิดกันได้  มีขอ้ที่พึงระวังคือ อย่าเพ่ิงขัด
ความคิดขณะที่ผู้เรียนกําลังพูด 
 3. การพูดคุย  เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหน่ึงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถ
ดําเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทัว่ไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลสําหรับพัฒนา วิธีการน้ีอาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อ  การ
ค้นหา วินิจฉัย ข้อปัญหา ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันเป็นต้น 
 4. การใชค้ําถาม  การใช้คําถามเป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้ แต่ข้อมูลงานวิจัยบ่งช้ี
ว่าคําถามที่ครูใช้เป็นด้านความจํา และเป็นเชิงการจัดการทั่ว ๆ ไปเป็นสว่นใหญ่ เพราะถามง่าย แต่ไมท่้า
ทายให้ผู้เรียนต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง การพัฒนาการใช้คําถามให้มีประสิทธิภาพแม้จะ
เป็นเรื่องที่ยาก แต่สามารถทาํได้ผลรวดเร็วขึ้น หากผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในช้ันเรียน 
โดยทําการประเมินเพ่ือพัฒนาให้แข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังได้นําเสนอวิธีการฝึกถามให้มี
ประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังน้ี 

วิธีที่ 1 ให้คําตอบที่เป็นไปได้หลากหลาย  เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นเปลี่ยนการถาม
แบบความจําให้เป็นคําถามที่ต้องใช้การคิดบ้างเพราะมีคําตอบที่เป็นไปได้หลายคําตอบ  (แต่พึงระวังว่า
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การใช้คําถามหมายความว่าผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้ มคีวามเข้าใจพ้ืนฐานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดให้
เรียนรู้มาแล้ว) คําถามแบบน้ีทําให้ผู้เรียนต้องใช้การตัดสินใจว่า คําตอบใดถูก หรือใกลเ้คียงที่สุดเพราะ
เหตุใด และที่ไม่ถูกเพราะเหตุใด นอกจากน้ี การใช้คําถามแบบน้ีจะทําให้ผูเ้รียนเรียนรู้ย่ิงขึ้นอีกหากมี
กิจกรรมให้ผู้เรยีนทําเพ่ือพิสูจน์คําตอบ 

วิธีที่ 2 เปลี่ยนคําถามประเภทความจําให้เป็นคําถามประเภทที่ผู้เรียนต้องแสดงความ
คิดเห็นพร้อมเหตุผล  การใช้วิธีน้ีจะต้องให้ผู้เรียนได้อภิปรายกัน ผู้เรียนต้องใช้การคิดที่สูงขึ้นกว่าวิธีแรก 
เพราะผู้เรียนจะต้องยกตัวอย่างสนับสนุนความเห็นของตน เมื่อให้ประโยคที่ผู้เรียนจะต้องสะท้อนความ
คิดเห็น ผู้เรียนจะต้องปกป้องหรืออธิบายทัศนะของตน การฝึกด้วยวิธีการน้ีบ่อย ๆ จะเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผูฟั้งที่ดี มีจิตใจเปิดกว้างพร้อมรับฟัง และเปลีย่นแปลง  ความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนการ
อภิปราย ครูใช้วิธีการน้ีกดดันให้เกิดการอภิปรายอย่างมีคุณภาพสูงระหว่างเด็กต่อเด็ก และให้ข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาแก่ ทุกคนในช้ันเรยีน 

วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันข้าม หรอืสิ่งที่ใช่/ถูก สิง่ที่ไม่ใช่/ผิด และถามเหตุผล วิธีการน้ีใช้ได้ดีกับ
เน้ือหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น จํานวนในวิชาคณิตศาสตร์ การสะกดคํา โครงสร้างไวยากรณ์ในวิชาภาษา 
เป็นต้น เมื่อได้รับคําถามว่าทําไมทําเช่นน้ีถูก แต่ทําเช่นน้ีผิด หรือทําไมผลบวกน้ีถูก แต่ผลบวกน้ีผิด หรือ
ทําไมประโยคน้ีถูกไวยากรณ์แต่ประโยคน้ีผิดไวยากรณ์ เป็นต้น จะเป็นโอกาสให้ผู้เรียนคิดและอภิปราย
มากกว่าเพียงการถามว่าทําไมโดยไม่มีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการน้ีจะใช้กับการทํางานคู่มากกว่า
ถามทั้งห้อง แล้วให้ยกมือตอบ 

วิธีที่ 4 ให้คําตอบประเด็นสรุปแล้วตามด้วยคําถามให้คิด  เป็นการให้ผู้เรยีนต้องอธิบาย
เพ่ิมเติม 

วิธีที่ 5 ต้ังคําถามจากจุดยืนที่เห็นต่าง  เป็นวิธีที่ต้องใช้ความสามารถมากทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน เพราะมีประเด็นที่ต้องอภิปรายโต้แย้งเชิงลึกเหมาะที่จะใช้อภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเชิงจริยธรรม เป็นต้น 

นอกจากน้ี การใช้ Bloom’s Taxonomy  เป็นกรอบแนวคิดในการต้ังคําถามก็เป็นวิธีการที่
ดีในการเก็บข้อมูลการเรียนรูจ้ากผู้เรียน 

5. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals)  เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหน่ึงที่ให้
ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้ หรือคําถามของครู ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความรู้ ทักษะที่กําหนดในตัวช้ีวัด   
การเขียนสะทอ้นการเรียนรู้น้ีนอกจากทําให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้ว ยังใช้เป็น
เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย 

6. การประเมนิการปฏิบัติ  (Performance  assessment)  เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม
ที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน   การประเมินลักษณะน้ี  
ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งสําคัญ  2  ประการ คอื  ภาระงาน (Tasks)  หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ  เช่น 
การทําโครงการ /โครงงาน  การสํารวจ  การนําเสนอ การสร้างแบบจําลอง  การท่องปากเปล่า  การ
สาธิต การทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร  เป็นต้น   และเกณฑ์การให้คะแนน   
(Scoring Rubrics)   การประเมนิการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภท
กิจกรรม  ดังน้ี 
  ภาระงานหรือกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน  เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ 
การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร  การประดิษฐ์  การสํารวจ 
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การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เป็นต้น  ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินวิธีการทํางานที่เป็น
ขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน 
   ภาระงานหรือกิจกรรมทีมุ่่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย  เช่น  การรักษาความสะอาด  การ
รักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้าเสาธง  เป็นต้น  จะประเมินด้วยวิธีการสังเกต  จดบันทึก
เหตุการณ์เก่ียวกับผู้เรียน 
   ภาระงานท่ีมีลักษณะเป็นโครงการ/โครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและ
ผลงานที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ    จงึควรมีการประเมินเป็นระยะๆ เช่น  ระยะก่อนดําเนิน
โครงการ/โครงงาน  โดยประเมินความพร้อมการเตรียมการและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน  ระยะ
ระหว่างดําเนินโครงการ/โครงงาน  จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
และการปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติ   สําหรบัระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน  โดยการ
ประเมินผลงาน  ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ/โครงงาน 
   ภาระงานท่ีเน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการขั้นตอนการทํางาน  เช่น การจัดทําแผนผัง  
แผนที ่ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น  อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็
ได้ 
 ในการประเมินการปฏิบัติงาน  ผูส้อนต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ประกอบการประเมิน  เช่น  
แบบมาตรประมาณค่า  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบตรวจสอบรายงาน  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ  เป็น
ต้น 

7. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  assessment)   แฟ้มสะสมงานเป็นการเก็บ
รวบรวมช้ินงานของผู้เรียนเพ่ือสะท้อนความก้าวหน้าและความสําเร็จของผู้เรียน  เช่น  แฟ้มสะสมงานที่
แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน  ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่างๆท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน   
หากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด่นต้องแสดงผลงานที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียน  โดยผู้เรียนต้องแสดง
ความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เลอืกผลงานน้ันเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  แนวทางในการ
จัดทําแฟ้มสะสมงาน 
มีดังน้ี     
  กําหนดวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่าต้องการสะท้อนเก่ียวกับความก้าวหน้าและ
ความสําเร็จของผู้เรียนในเรื่องใดด้านใด  ทัง้น้ีอาจพิจารณาจากตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้ 
  วางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงานที่เน้นการจัดทําช้ินงาน  กําหนดเวลาของการจัดทําแฟ้ม
สะสมงาน และ เกณฑ์การประเมิน 
  จัดทําแผนแฟ้มสะสมงานและดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
  ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมช้ินงาน 
  ให้มีการประเมินช้ินงานเพ่ือพัฒนาช้ินงาน  ควรประเมินแบบมีส่วนร่วม โดย ผู้ประเมิน  
ได้แก่  ตนเอง  เพ่ือน  ผูส้อน  ผู้ปกครอง  บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
  ให้ผู้เรียนคดัเลือกช้ินงาน  ประเมินช้ินงาน  ตามเง่ือนไขที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกําหนด  
เช่น  ช้ินงานที่ยากที่สุด  ช้ินงานที่ชอบที่สุด  เป็นต้น  โดยดําเนินการเป็นระยะ อาจจะเป็นเดือนละคร้ัง
หรือบทเรียนละคร้ังก็ได้ 
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  ให้ผู้เรียนนําช้ินงานที่คัดเลือกแล้วจัดทําเป็นแฟ้มที่สมบูรณ์  ซึ่งควรประกอบด้วย  หน้าปก  
คํานํา  สารบัญ  ช้ินงาน  แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน  และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
  ผู้เรียนต้องสะท้อนความรู้สึกและความคดิเห็นต่อช้ินงานหรือแฟ้มสะสมงาน 
  สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนแสดงแฟ้มสะสมงานและช้ินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/ 
ปีการศึกษาตามความเหมาะสม 

8. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ  เป็นการประเมินตัวช้ีวัด ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) 
เช่น ข้อมูล ความรู้ ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ เป็นต้น ผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินน้ันๆ เช่น  แบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบถูก-ผิด  
แบบทดสอบจับคู่  แบบทดสอบเติมคํา  แบบทดสอบความเรียง เป็นต้น     ทั้งน้ีแบบทดสอบที่จะใช้ต้อง
เป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ  มีความเที่ยงตรง (Validity)  และเช่ือมั่นได้ (Reliability)  

9.  การประเมนิด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  เป็นการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะและเจตคติ  ที่ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งวัดและประเมินเป็นลําดับขั้นจากตํ่าสุดไป
สูงสุด ดังน้ี 
   ขั้นรับรู ้ เป็นการประเมินพฤติกรรมทีแ่สดงออกว่ารู้จัก  เต็มใจ สนใจ 
   ขั้นตอบสนอง  เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงว่าเช่ือฟัง ทําตาม  อาสาทํา  พอใจที่จะ
ทํา 
  ขั้นเห็นคุณค่า  (ค่านิยม)  เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเช่ือ  ซึ่งแสดงออกโดยการ
กระทําหรือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือหรือทํากิจกรรมที่ตรงกับความเช่ือ
ของตน ทําด้วยความเช่ือมั่น ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเช่ือของตน 
  ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ  
จนเกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง 
  ขั้นสร้างคณุลักษณะ  เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มแีนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติเช่นน้ันอยู่
เสมอในสถานการณ์เดียวกัน หรือเกิดเป็นอุปนิสัย 

การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย  ควรใช้การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลักและสังเกต
อย่างต่อเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต   ทั้งน้ีอาจใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล  เช่น  แบบ
ประเมินค่า    แบบตรวจสอบรายการ  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้น  

นอกจากน้ีอาจใช้แบบวัดความรู้และความรู้สึก  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม  เช่น  แบบวัด
ความรู้โดยสร้างสถานการณ์เชิงจริยธรรม  แบบวัดเจตคติ  แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัด
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  เป็นต้น  

10. การประเมนิตามสภาพจริง  (Authentic  assessment)  เป็นการประเมินด้วยวิธีการ      ที่
หลากหลายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถทีแ่ท้จริงของผู้เรยีน   
จึงควรใช้การประเมินการปฏิบัติ (Performance  assessment)  ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน 
ภาระงาน(Tasks) ควรสะท้อนสภาพความเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากกว่าเป็นการปฏิบัติ
กิจกรรมทั่ว ๆ ไป  ดังน้ัน การประเมินสภาพจริงจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ไปด้วยกัน และกําหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ใหส้อดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 

11. การประเมนิตนเองของผู้เรียน (Student self - assessment) การประเมินตนเองนับเป็นทั้ง
เครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้  เพราะทําให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร  
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เรียนรู้อย่างไร  และผลงานทีท่ําน้ันดีแล้วหรอืยัง  การประเมินตนเองจึงใช้เป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผูท้ี่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  การใช้การประเมินตนเองของผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จ
ได้ดีจะต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน  มีเกณฑ์ที่บ่งบอกความสําเร็จของช้ินงาน / ภาระงาน  และ
มาตรการการปรับปรุง    แก้ไขตนเอง 
  เป้าหมายการเรียนรู้ที่กําหนดชัดเจนและผู้เรยีนได้รับทราบหรือร่วมกําหนดด้วย  จะทําให้
ผู้เรียนทราบว่าตนถูกคาดหวังให้รู้อะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรู้ตามความคาดหวังน้ัน  
หลักฐานทีม่ีคณุภาพควรมีเกณฑ์เช่นไรเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพิจารณาประเมิน  ซึ่งหากเกิดจากการ
ทํางานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนด้วยจะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น  การที่
ผู้เรียนได้ใช้การประเมินตนเองบ่อยๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจนน้ี  จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนประเมินได้ค่อนข้างจริงและซื่อสัตย์  คําวิจารณ์ คําแนะนําของผู้เรียนมักจะจริงจังมากกว่าของครู  
การประเมินตนเองจะเกิดประโยชน์ย่ิงขึ้น  หากผู้เรียนทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้ต้ังเป้าหมาย  การ
ปรับปรุงแก้ไขของตน  แล้วฝกึฝน พัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผู้สอนและความร่วมมือของ
ครอบครัว 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ  เช่น  การอภิปราย  การเขียนสะทอ้น
ผลงาน  การใช้แบบสํารวจ  การพูดคุยกับผู้สอน  เป็นต้น 

12. การประเมนิโดยเพ่ือน (Peer assessment)  เป็นเทคนิคการประเมนิอีกรูปแบบหน่ึงที่น่าจะ
นํามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหเ้ข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ  เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่า
ช้ินงานน้ันเป็นเช่นไร  ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของ
เพ่ือน  ฉะน้ัน ผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน 
  การที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบน้ี  ควรมกีารฝึกผู้เรียนโดยผู้สอน
อาจหาตัวอย่าง  เช่น  งานเขียน  ให้นักเรียนเป็นกลุ่มตัดสินใจว่าควรประเมินอะไร  และควรให้
คําอธิบายเกณฑ์ที่บ่งบอกความสําเร็จของภาระงานน้ัน  จากน้ันให้นักเรยีนประเมินภาระงานเขียนน้ัน
โดยใช้เกณฑ์ที่ช่วยกันสร้างขึ้น  หลังจากน้ันครูตรวจสอบการประเมินของนักเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนที่ประเมินเกินจริง 
  การใช้การประเมินโดยเพ่ือนอย่างมีประสิทธิภาพ  จําเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่
สนับสนุนให้เกิดการประเมินรูปแบบน้ี  กลา่วคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย เช่ือใจกัน และไม่อคติ  เพ่ือ
การให้ข้อมูลย้อนกลับจะได้ซื่อตรง เป็นเชิงบวกที่ให้ประโยชน์  ผู้สอนทีใ่ห้ผู้เรียนทํางานกลุ่มตลอดภาค
เรียนแล้วใช้เทคนิคเพ่ือนประเมินเพ่ือนเป็นประจํา  จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน  อันจะนําไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เก่งขึ้นได้ 
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะ
แนวทาง การดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้า แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลง 
 
มีหลักพิจารณา ดังน้ี 
 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและ
ความย่ังยืนของการพัฒนา 
 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ  
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังน้ี 
 1. ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลติและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ันจะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
น้ันๆ อย่างรอบคอบ 
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 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล 
 เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 
 1. เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 2. เง่ือนไขความมีคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความช่ือสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 
พระราชดําริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นทีสู่งขึ้นโดยลําดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 
๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ต้ังบนพ้ืนฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความ
เพียร” ซึ่งจะนําไปสู่ “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

“...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม ่แต่
เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และ
ทํางานต้ังจิตอธิษฐานต้ังปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่าง
ยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกิน
น้ีได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗) 

พระบรมราโชวาทน้ี ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก
แต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบ้ืองต้น
ก่อน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น  

                        ซึ่งหมายถึง แทนทีจ่ะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ 
ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน น่ันคอื ทําให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่
พอมีพอกินก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป  

                   ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ต้ังแต่ปี ๒๕๑๗ คือ เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว  
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                   แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง  

                        “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันน้ันได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็
แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ย่ิงถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี 
และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...”             
(๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
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การวิเคราะหห์ลักสูตรเพ่ือจัดทําคาํอธิบายรายวิชา 
ตาราง 1  การวิเคราะห์จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เนื้อหา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา 
ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

- มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมทีพึ่งประสงค์  
 
 
- เห็นคุณค่าของตนเอง 
- มีวินัยและปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
- ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
- การมีคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ 
- การเห็นคุณคา่ของตนเอง 
- การมีวินัย 
- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้อันเป็นสากลและ 
มีความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

- มีความรู้  
- มีความสามารถ  
- มีทกัษะชีวิต  

- ความรู้อันเป็นสากล 
- การสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา 
- การใช้เทคโนโลยี 
- การมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติ 
ที่ดี มีสุขนิสัย และรัก 
การออกกําลังกาย 

- มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี   
- มีสุขนิสัย และ 
รักการออกกําลังกาย  

- การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
- การมีสุขนิสัย และ 
รักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึก 
ในความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ      
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

- มีความรักชาติ  
- มีจิตสํานึก  
- ยึดมั่น  

- การมีความรักชาติ 
- การมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 
- วิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มจีิตสาธารณะที่มุ่ง
ทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม
ในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

- มีจิตสํานึก  
 
 
- มีจิตสาธารณะ  
 
- อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

- การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาไทย 
- การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- การทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม
ในสังคม  
- การอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข 
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ตาราง 2  การวิเคราะห์วิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
วิสัยทัศน์โรงเรียน พฤติกรรม เนื้อหา 

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่ง
จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน อย่าง
เต็มศักยภาพ  โดยใช้นวัตกรรม
นําพาสู่มาตรฐานสากล  น้อม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- มุ่งจัดการศึกษาพัฒนา
คุณภาพ (K)  
คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
(A)อย่างเต็มศักยภาพ 
- ใช้นวัตกรรมนําพาสู่
มาตรฐานสากล (K/P) 
- น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (P) 

- องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- องค์กรแห่งคุณธรรม 
- จัดการเรียนการสอน         
โดยใช้นวัตกรรมนําพาสู่
มาตรฐานสากล   
- ความสัมพันธ์กับชุมชน 
- ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

 
ตาราง 3 การวิเคราะห์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน พฤติกรรม เนื้อหา 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
    1.1 มีความสามารถในการรับ
และส่งสาร  
    1.2 มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม  
 
 
   1.3 เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 

 
- มีความสามารถ 
 
- มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและ
ประสบการณ์เก่ียวกับ 
   - ความคิด 
   - ความรู้ 
   - ความเข้าใจ 
   - ความรู้สึก 
   - ทัศนะของตนเอง 
- เจรจาต่อรอง 

 
- การรับและการส่งสาร 
 
- การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง 
- ข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม  
 
 
 
 
- การขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ 

    1.4 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง  
    1.5 เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบทีม่ต่ีอตนเองและ
สังคม 

- เลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
 
- เลือก 

- การเลือกรับหรือไม่รับข้อมลูข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
- การใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
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ตาราง 3  การวิเคราะห์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน (ต่อ) 
 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน พฤติกรรม เนื้อหา 
2. ความสามารถในการคิด  
มีความสามารถในการคิดเพ่ือ
นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม เน้น 
   2.1 การคิดวิเคราะห์ 
   2.2 การคิดสังเคราะห์ 
   2.3 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
   2.4 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
   2.5 การคิดเป็นระบบ 

 
- มีความสามารถ 
 
 
 
 
 

 
- การคิดเพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม ที่เน้น 
   2.1 การคิดวิเคราะห์ 
   2.2 การคิดสังเคราะห์ 
   2.3 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
   2.4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.5 การคิดเป็นระบบ 
 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   3.1 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
   3.2 เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในสังคม 

 
- มีความสามารถ 
 
 
 
 
- เข้าใจ 
 
 

 
- การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ 
 
- ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม 
 

   3.3 แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
   3.4 มีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

- แสวงหาความรู้ 
- ประยุกต์ความรู้มาใช้ 
 
- มีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

- การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
 
- การตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตาราง 3  การวิเคราะห์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน (ต่อ) 
 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน พฤติกรรม เนื้อหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต มีความสามารถในการนํา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคม เน้น 
   4.1 การสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
   4.2 การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
   4.3 การปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม 
    4.4 การรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

- มีความสามารถ - การนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
การทํางาน และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคม เน้น 
    
 
4.1 การสร้างเสริมความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล 
   4.2 การจัดการปัญหาและ 
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
    
4.3 การปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม 
    4.4 การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  
    5.1 มีความสามารถใน 
การเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน 
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม 
   5.2 มีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
- มีความสามารถ 
 
 
 
- มีทักษะกระบวนการ 

 
 
- การเลือกและใช้เทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
- กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ 
การพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทาํงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้อง เหมาะสม และมีคณุธรรม 
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ตาราง 4  การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ของผูเ้รียน 

พฤติกรรม เนื้อหา 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - รัก - สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจรติ - ซื่อสัตย์สุจริต - ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย - มีวินัย - ความมีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้ - ใฝ่เรียนรู ้ - การใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง - อยู่อย่างพอเพียง - การอยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทํางาน - มุ่งมั่น - ความมุ่งมั่นในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย - รัก - ความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ - มีจิตสาธารณะ - การมีจิตสาธารณะ  
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ตาราง 5  การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ของผูเ้รียน 

พฤติกรรม เนื้อหา 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
    1.2  ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
   
    1.3  ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตน  
ตามหลักของศาสนา 
    1.4  เคารพเทิดทูน สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
 

 
- เป็นพลเมืองดี 
- ธํารงไว้ 
 
- ศรัทธา ยึดมั่นและ 
  ปฏิบัติตนตาม 
- เคารพเทิดทนู 

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
- การเป็นพลเมืองดีของชาติ 
- การธํารงไว้ซึ่งความเป็น 
ชาติไทย 
- หลักของศาสนา 
 
- สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจรติ 
    2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง 
ต่อตนเอง  ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 
   2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริง 
ต่อผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 
- ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริง 
 
- ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริง 

ความซื่อสัตย์สจุริต 
- การประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อตนเอง   
ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
- การประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อผู้อ่ืน   
ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

3. มีวินัย 
    3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

 
- ปฏิบัติตาม 

ความมีวินัย 
-  ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 
 

4. ใฝ่เรียนรู ้
    4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุป
เป็นองค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

 
- ต้ังใจ เพียร
พยายามและเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แสวงหาด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็น
องค์ความรู้ และ
สามารถนําไปใช้ 
 

การใฝ่เรียนรู ้
- การเรียนรู้ 
 
-  ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ของผูเ้รียน 

พฤติกรรม เนื้อหา 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
     5.1 ดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 
 
     5.2 มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี ปรับตัว 
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
- ดําเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคณุธรรม 
 
- มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี 
ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

การอยู่อย่างพอเพียง 
- การดําเนินชีวิต 
อย่างพอประมาณ  
มีเหตุผล รอบคอบ  
มีคุณธรรม 
- การมีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี 
ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

6. มุ่งมั่นในการทํางาน 
    6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าที่ 
การงาน 
    6.2 ทํางานด้วยความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 

 
- ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน 
- ทํางานด้วยความ
เพียรพยายาม และ
อดทน 
 

ความมุ่งมั่นในการทํางาน 
- ความต้ังใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน 
- การทํางานด้วย ความ
เพียรพยายาม และอดทน
เพ่ือให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 
     7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ 
มีความกตัญญกูตเวที 
 
 
     7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย  
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
     7.3 อนุรักษ์ และสืบทอด 
ภูมิปัญญาไทย 

 
- ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และ 
มีความกตัญญกูตเวที 
- เห็นคุณค่าและใช้ 
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
- อนุรักษ์ และสืบทอด 

ความเป็นไทย 
- ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ 
มีความกตัญญกูตเวที 
 
- ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 
 
- ภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
    8.1 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ  
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 
    8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 
- ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจ  โดยไม่
หวังผลตอบแทน 
- เข้าร่วม 

การมีจิตสาธารณะ  
- การช่วยเหลอืผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจ  โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
- กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  
ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 
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บทที่ 2  โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ 
โครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 
1. รายวิชาพ้ืนฐาน 41 นก. 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 นก. 
1.1 ภาษาไทย 6 นก. 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
1.2 ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

6 นก. 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 นก. 

1.3 วิทยาศาสตร์ 6 นก. 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 นก. 
1.4 คณิตศาสตร์ 6 นก. 1.4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 นก. 
1.5 สังคมศึกษา 8 นก. 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 นก. 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 นก. 
1.7 ศิลปะ 3 นก.   
1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 นก.   
2. รายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 40 นก. 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 นก. 
2.1 รายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคล้อง  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 18 นก. 

กับนโยบายของ ศธ.  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 นก. 
- หน้าท่ีพลเมือง 2 นก. 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 21 นก. 

2.2 รายวิชาตามจุดเน้นของ ไม่น้อยกว่า 38 นก. 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 นก. 
สถานศึกษา  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 นก. 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 นก. 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชั่วโมง 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

รวม ไม่น้อยกว่า 81 นก. รวม ไม่น้อยกว่า 103 นก. 

 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมมือกับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กําหนดโครงสร้างหลักสูตรและเวลา
เรียน การจัดการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล การ'ฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการ 
และการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ควบคู่กันโดยใช้เวลาเรียนไม่
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น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา ให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศกึษา 

การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มีดังน้ี 

1. รายวิชาพื้นฐาน สถานศึกษาลังกัด สพฐ. จัดรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 41 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 -  ภาษาไทย     6  นก. 

 -  คณิตศาสตร์     6  นก. 
 -  วิทยาศาสตร์     6  นก. 
 -  สังคมศึกษา     8  นก. 
 -  สุขศึกษาและพลศึกษา    3  นก. 
 -  ศิลปะ     3  นก. 
 -  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   3  นก. 

  -  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  6  นก. 
อน่ึง การจัดรายวิชาพ้ืนฐานให้พิจารณามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับจุดประสงค์และเน้ือหาของรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต และหมวดวิชาเลือก
เสรี ของหลักสูตร ปวช. โดยมีความสอดคล้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. รายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาสังกัด สอศ. รับเทียบโอนผลการเรียนจากรายวิชาพ้ืนฐาน 
เป็นผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีและจัดให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ตาม
หลักสูตร ปวช.  
ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
-  กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน       ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
- กลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะ    24 นก. 
-  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก       ไม่น้อยกว่า 21 นก. 
-  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 นก. 
-  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 นก. 

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารายวิชาหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
ของสถานศึกษา สังกัด สอศ. กําหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามแผนการเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา
สังกัด สพฐ.โดยนับรวมรายวิชาเพ่ิมเติมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่
น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้าง
เวลาเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 360 ช่ัวโมง ตลอด 3 ปี 
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ทั้งน้ี สถานศึกษาสังกัด สฬฐ. และ สอศ. ที่ร่วมกันจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ต้องร่วมกันวางแผนการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน ให้ผู้เรียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของทั้งสองสถานศึกษา และมีเวลา
เรียน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

 

โครงสร้างหลกัสูตรทวิศึกษา 
 

รายวิชา หน่วยกิต 
1. รายวิชาพืน้ฐาน 41 นก. 
    1.1  ภาษาไทย 6 นก. 
    1.2  ภาษาต่างประเทศ 6 นก. 
    1.3  วิทยาศาสตร์ 6 นก. 
    1.5  คณิตศาสตร์ 6 นก. 
    1.5  สังคมศึกษา 8 นก. 
    1.6  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 นก. 
    1.7  ศลิปะ 3 นก. 
    1.8  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 นก. 
2. รายวิชาเพิม่เติม  ไม่น้อยกว่า 40 นก. 
    2.1 รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
          กระทรวงศึกษาธิการ และ หรือจุดเน้นของสถานศึกษา 
    2.2 รายวิชาเพิ่มเติมจัดตามหมวดวิชาทักษะวิชาชีพหลักสูตร 
ปวช. 

1) กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   
4) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

     5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

(.......นก.) 
 

(ไม่น้อยกว่า 71 นก.) 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  360 ช่ัวโมง 
รวม ไม่น้อยกว่า 112 

 
* สถานศึกษาสังกัด สพฐ. พิจารณารายวิชาหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช. กําหนดเป็นรายวิชา 

ตามแผนการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโดยนับรวมรายวิชาเ พ่ิม เ ติมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

 



 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรทวิศึกษา 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

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

วิชาพ้ืนฐาน     วิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1 2  ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1 1 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 3 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 3 
ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 
ว31101 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1 2 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 1 2 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1 2 

รวม 7 14 รวม 7 14 
วิชาเพ่ิมเติม     วิชาเพ่ิมเติม     

ง31201 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 ง31203 คอมพิวเตอร์ 2 1 2 
จ31207 ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31208 ภาษาจีน 2 0.5 1 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 0.5 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 0.5 1 
I31201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS1) 1 2(1) I31201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS2) 1 2(1) 

รวม 3 6(5) รวม 3 6(5) 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

2001-1001 เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น 1-3-2 4 2201-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 3 
        2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-2 4 
                
                

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     
2103-2001 งานเชื่อมไฟฟ้า 1 1-3-2 4 2103-2002 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0-6-2 6 
2103-2006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 1-3-2 4 2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และแผ่นโลหะ 1 1-3-2 4 

        2103-2007 เขียนแบบช่างเช่ือมโลหะ 1-3-2 4 
        2103-2008 กระบวนการเช่ือม 2-0-2 2 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     
        2103-2101 กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์ 2-0-2 2 

หมวดวิชาเลือกเสร ี     หมวดวิชาเลือกเสร ี     
2103-2209 งานเชื่อมแก๊ส 1-3-2 4 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-2 2 

รวม 8 16 รวม 16 27 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1   แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1 
  ชุมนุม   1   ชุมนุม   1 
  ทักษะชีวิต   1   ทักษะชีวิต   1 
  ทักษะทางปัญญา   1 ทักษะทางปัญญา   1 

รวม   4 รวม   4 
รวมทั้งสิ้น 18 40(39) รวมทั้งสิ้น 26 51(50) 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรทวิศึกษา 

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

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

วิชาพ้ืนฐาน     วิชาพ้ืนฐาน     
 ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1 2  ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 3 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 3 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 1 2 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1 2 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 1 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 2 0.5 1 
ศ32101 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5 1 ศ32102 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1 2 

รวม 7 14 รวม 7 14 
วิชาเพ่ิมเติม     วิชาเพ่ิมเติม     

ง32201 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 ง31203 คอมพิวเตอร์ 2 1 2 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 
จ32201 ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 1 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 41 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 42 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

2001-1001 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ 2-0-2 2         
2100-1007 งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น 1-3-2 4         
2100-1008 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1-3-2 4         

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     
2103-2102 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-2 3 2103-2004 งานทดสอบแบบไม่ทําลายสภาพ 1-3-2 4 

        2103-2005 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 1-3-2 4 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     

2103-2102 งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-3-2 4 2103-2106 โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-2 4 
2103-2112 งานสี 1-3-2 4 2103-2110 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 1-3-2 4 
2103-2103 งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 2 0-6-2 6 2103-2111 วัสดุช่างเช่ือม 2-0-2 2 

        2103-2114 งานเชื่อมซ่อมบํารุง 1-3-2 4 
        2103-2204 งานโครงสร้าง 1-3-2 4 

หมวดวิชาเลือกเสร ี     หมวดวิชาเลือกเสร ี     
        2103-2205 การออกแบบรอยต่องานเช่ือม 2-0-2 2 
        2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 1 

รวม 14 27 รวม 17 29 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1   แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1 
  ชุมนุม   1   ชุมนุม   1 
  ทักษะชีวิต   1   ทักษะชีวิต   1 
  ทักษะทางปัญญา   1   ทักษะทางปัญญา   1 
  การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS3)           

รวม   4 รวม   4 
รวมทั้งสิ้น 23.5 50 รวมทั้งสิ้น 26.5 52 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรทวิศึกษา 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
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วิชาพ้ืนฐาน     วิชาพ้ืนฐาน     
 ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 1 2  ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 1 2 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ว33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 1 2 ส33103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 1 2 
ส33102 ประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ส33104 ประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1 2 

รวม 6.5 13 รวม 6.5 13 
วิชาเพ่ิมเติม     วิชาเพ่ิมเติม     

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 ง31203 คอมพิวเตอร์ 2 1 2 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 
จ33201 ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 1 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 43 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 44 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

                
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     

        2103-2003 งานทดสอบแบบทําลายสภาพ 1-3-2 4 
        2103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเช่ือม 2-0-2 2 
        2102-2010 กลศาสตร์เคร่ืองกล 2-0-2 2 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     
        2103-2203 เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-2 4 
        2103-2113 งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0-6-2 6 

ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ     ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ     
2203-8001 ฝึกงาน 0-18-4 18         

โครงการ  พัฒนาทักษะวิชาชีพ     โครงการ  พัฒนาทักษะวิชาชีพ     
2103-8502 โครงการ 1 0-6-2 6 2103-8503 โครงการ 2 0-6-2 6 

หมวดวิชาเลือกเสร ี     หมวดวิชาเลือกเสร ี     
        2103-2208 งานท่อ 1-3-2 4 
        2103-2207 มาตรฐานงานเช่ือมเบื้องต้น 2-0-2 2 

รวม 6 24 รวม 16 30 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1   แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1 
  ชุมนุม   1   ชุมนุม   1 
  ทักษะชีวิต   1   ทักษะชีวิต   1 
  ทักษะชีวิตทางปัญญา   2   ทักษะชีวิตทางปัญญา   2 

รวม   5 รวม   5 
รวมทั้งสิ้น 15 47 รวมทั้งสิ้น 25 53 

 



 

โครงสร้างหลกัสูตรทวิศึกษา 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  

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

วิชาพ้ืนฐาน     วิชาพ้ืนฐาน     
ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1 2  ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1 1 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 3 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 3 
ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 
ว31101 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1 2 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 1 2 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1 2 

รวม 7 14 รวม 7 14 
วิชาเพ่ิมเติม     วิชาเพ่ิมเติม     

ง31201 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 ง31203 คอมพิวเตอร์ 2 1 2 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 1 
I31201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS1) 1 2(1) I31202 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS2) 1 2(1) 

รวม 3.0 6(5) รวม 3.0 6(5) 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

2001-1001 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ 2-0-2 2 2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-2 3 

2001-2001 
คอมพิวเตอร์และสาระสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

1-2-2 3 
      

  

2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2 2         
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-2 3         

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น 2-2-3 4 2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-2 3 

        2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา 2-2-3 4 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     

2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคํา 1-2-3 3 2204-2103 โปรแกรมตารางคํานวณ 2-3-3 5 
        2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียนเพื่อการนําเสนอ 2-2-3 4 

หมวดวิชาเลือกเสร ี     หมวดวิชาเลือกเสร ี     
        2901-2136 งานกราฟิกสองมิติ 1-2-2 3 
            

รวม 14 17 รวม 15 22 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1   แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1 
  ชุมนุม   1   ชุมนุม   1 
  ทักษะชีวิต   1   ทักษะชีวิต   1 
  ทักษะทางปัญญา   1 ทักษะทางปัญญา   1 

รวม   4 รวม   4 
รวมทั้งสิ้น 24 41(40) รวมทั้งสิ้น 25 46(45) 
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โครงสร้างหลกัสูตรทวิศึกษา 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  

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

วิชาพ้ืนฐาน     วิชาพ้ืนฐาน     
 ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1 2  ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 3 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 3 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 1 2 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1 2 
พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา 1 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 2 0.5 1 
ศ32101 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5 1 ศ32102 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5 1 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1 2 

รวม 7 14 รวม 7 14 
วิชาเพ่ิมเติม     วิชาเพ่ิมเติม     

ง32201 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 ง31203 คอมพิวเตอร์ 2 1 2 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 
จ32201 ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 1 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 41 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 42 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-2 3 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-2 3 
2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2-0-2 2 2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 1-2-2 3 

                   
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     

2204-2006 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-3 4 2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1-2-2 3 
2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ 2-2-3 4 2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2-2-3 4 

                
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     

2204-2104 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 2-2-3 4 2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-2 3 
2204-2105 โปรแกรมกราฟิก 2-2-3 4 2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2-2-3 4 

หมวดวิชาเลือกเสร ี     หมวดวิชาเลือกเสร ี     
        2901-2137 งานกราฟฟิกส์สามมิติ 1-2-2 3 

รวม 16 21 รวม 16 23 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1   แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1 
  ชุมนุม   1   ชุมนุม   1 
  ทักษะชีวิต   1   ทักษะชีวิต   1 
  ทักษะทางปัญญา   1   ทักษะทางปัญญา   1 
  การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS3)           

รวม   4 รวม   4 
รวมทั้งสิ้น 25.5 43 รวมทั้งสิ้น 25.5 45 
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โครงสร้างหลกัสูตรทวิศึกษา 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน     วิชาพ้ืนฐาน     

 ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 1 2  ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 1 2 
ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ว33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 1 2 ส33103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 1 2 
ส33102 ประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ส33104 ประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 6 0.5 1 
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1 2 

รวม 6.5 13 รวม 6.5 13 
วิชาเพ่ิมเติม     วิชาเพ่ิมเติม     

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 ง31203 คอมพิวเตอร์ 2 1 2 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 อ31206 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการส่ือสาร 0.5 1 
จ33201 ภาษาจีน 1 0.5 1 จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 1 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 43 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 44 0.5 1 

รวม 2.5 5 รวม 2.5 5 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

                
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     

        2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2 3 
        2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2-2-3 4 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     
        2204-2109 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 1-2-2 3 
หมวดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ     หมวดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ     

2201-8001 ฝึกงาน 0-18-4 18         
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     

2204-8502 โครงการ 1 0-6-2 6 2204-8503 โครงการ 2 0-6-2 6 
หมวดวิชาเลือกเสร ี     หมวดวิชาเลือกเสร ี     

        2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-2 2 
        2204-2001 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1-2-2 3 

รวม 6 24 รวม 13 21 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1   แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน์   1 
  ชุมนุม   1   ชุมนุม   1 
  ทักษะชีวิต   1   ทักษะชีวิต   1 
  ทักษะชีวิตทางปัญญา   2   ทักษะชีวิตทางปัญญา   2 

รวม   5 รวม   5 
รวมทั้งสิ้น 15 47 รวมทั้งสิ้น 22 44 
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บทที่ 3  คําอธิบายรายวิชา 
 

คําอธบิายรายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 1  รหัสวิชา  ท31101        จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1             จํานวน  40  ชั่วโมง 

 

ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง เข้าใจ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน เขียน 
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ  ผลิตงานเขียนรูปแบบต่างๆ  สรุปและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเช่ือถือ 
ประเมินค่าสิ่งที่ฟังและดู  ศึกษาธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  ลักษณะของภาษา การใช้คํา 
และกลุ่มคํา การแต่งคําประพันธ์ประเภทโคลง ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้คําราชาศัพท์
และคําสุภาพ วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม ตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน          
นําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูด     
การฟังและการดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษา       
ไปพัฒนาตนเอง  พัฒนาการเรียน  พัฒนาอาชีพ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ   
ดําเนินชีวิต มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1   ม. 4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/9      
 ท 2.1   ม. 4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/8       
 ท 3.1   ม. 4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/6  
 ท 4.1   ม. 4/1 , ม.4/2 , ม.4/3     
 ท 5.1   ม. 4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/6  
รวม   21  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2  รหัสวิชา  ท31102        จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2             จํานวน  40  ชั่วโมง 

 

ฝึกอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผล เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห์ ประเมินค่า เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานการค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และการประเมินงานเขียน
ของผู้อ่ืน เพ่ือนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง  ต้ังคําถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
มีวิจารณญาณในการเลือกทีฟั่งและดู ประเมินค่าสิ่งที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งที่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ศึกษา
ธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  ลกัษณะของภาษาไทย  การแต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์  
การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  การสร้างคําในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  ตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น 
ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน   ประเมินคณุค่าด้านวรรณศิลป์  ด้านประวัติศาสตร์ 
และวิถีไทย นําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะในการพูด 
การฟังและการดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษาไป
พัฒนาตนเอง  พัฒนาการเรียน  พัฒนาอาชีพ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ      
ดําเนินชีวิต  และมีมารยาทในการฟังและดู  การพูดและการเขียน  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ม. 4/1 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8 , ม.4/9          
 ท 2.1  ม. 4/5 , ม.4/6 , ม.4/7, ม.4/8 
 ท 3.1  ม. 4/4 , ม.4/5 , ม.4/6  
 ท 4.1  ม. 4/1 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7     
 ท 5.1  ม. 4/1 , ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 
รวม   21  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3       รหัสวิชา  ท32101                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1             จํานวน  40  ชั่วโมง 

 

 ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง เข้าใจ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่องที่อ่าน เขียนสื่อสารในรปูแบบต่างๆ เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ ผลิตงานเขียนรูปแบบต่างๆ 
สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์  แนวคิด การใช้ภาษา  
ความน่าเช่ือถือ ประเมินค่าสิง่ที่ฟังและดู ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ลักษณะของ
ภาษา การใช้คําและกลุ่มคํา การแต่งคําประพันธ์ประเภทโคลง ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
การใช้คําราชาศัพท์และคําสภุาพ  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบ้ืองต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ท่องจําและบอกคุณค่า
ของบทอาขยาน  นําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมทีักษะ   
ในการพูด การฟัง การดู การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษา  
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ         
ดําเนินชีวิต  มมีารยาทในการฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/9   
 ท 2.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/8   
 ท 3.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/6 
 ท 4.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3    
 ท 5.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/6 
รวม   21  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 4       รหัสวิชา  ท32102                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2             จํานวน  40  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้งได้
อย่างมีเหตุผล เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห์ ประเมินค่า เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานการค้นคว้า ตามหลักการเขียนทางวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และการประเมินงาน
เขียนของผู้อ่ืน นํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง ประเมินค่าสิ่งที่ฟังและดู การพดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  
ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ลักษณะของภาษาไทย การแต่งคําประพันธ์ประเภท
กาพย์ การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การสร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาอ่ืนและ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบ้ืองต้น ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านประวัติศาสตร์
และวิถีไทย นําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะในการพูด 
การฟังและดู การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษา           
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในการ
ดําเนินชีวิต และมารยาทในการฟังและดู การพูดและการเขียน  และมีนิสัยรักการอ่าน   

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 , ม.4-6/8 , ม.4-6/9   
 ท 2.1  ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 , ม.4-6/8  
 ท 3.1  ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 
 ท 4.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7    
 ท 5.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/4, ม.4-6/5 , ม.4-6/6  
รวม    21   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5       รหัสวิชา  ท33101                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1             จํานวน  40  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  เข้าใจ  แปลความ ตีความ  แปลความ  ขยายความ  
วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ ผลิตงาน
เขียนรูปแบบต่างๆ  สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์  
แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือ ประเมินค่าสิ่งที่ฟังและดู ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของ
ภาษา ลักษณะของภาษา การใช้คําและกลุม่คํา การแต่งคําประพันธ์ประเภทโคลง  ใช้ภาษาเหมาะสม
กับกาลเทศะ  การใช้คําราชาศัพท์และคําสภุาพ  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  ตาม
หลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ท่องจํา
และบอกคุณคา่บทอาขยาน  นําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง    

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  กระบวนสร้างความตระหนัก  กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และมทีักษะในการพูด   
การฟัง การดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษา ไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต      
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน  

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/9   
 ท 2.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/8    
 ท 3.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/6 
 ท 4.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3    
 ท 5.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/6 
รวม   21  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 6       รหัสวิชา  ท33102                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2             จํานวน  40  ชั่วโมง 
 

ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้งได้
อย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห์ ประเมินค่า  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานการค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และการประเมินงานเขียน
ของผู้อ่ืนนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง  ต้ังคําถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง และดู  
มีวิจารณญาณในการเลือกเรือ่งที่ฟัง ประเมินค่าสิ่งที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เสนอแนวคิดใหมอ่ย่างมีเหตุผล   

ศึกษาธรรมชาติของภาษาอิทธิพลของภาษา  ลักษณะของภาษาไทย  การแต่งคําประพันธ์
ประเภทกาพย์  การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การสร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาอ่ืน
และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบ้ืองต้น ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านประวัติศาสตร์
และวิถีไทย นําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะในการพูด 
การฟังและดู การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษา         
ไปพัฒนาตนเอง  พัฒนาการเรียน  พัฒนาอาชีพ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมารยาทในการฟังและดู การพูดและการเขียน และมีนิสยัรักการอ่าน   

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

ท 4.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7   
 ท 5.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 
รวม   21  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม1       รหสัวิชา  ท 31201                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   ภาคเรียนที1่      จํานวน  40  ชั่วโมง   
 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของช้าง ช้างไทยในอดีต โดยศึกษาเกี่ยวกับที่มา เน้ือหา คําศัพท์ สํานวน  
ความหมายเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และร่วมมอืในการอนุรักษ์ 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูด    
การฟังและดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษาไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต     
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบาย สรุป ใจความสําคญัของเรื่องที่อ่านได้ 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าจากเร่ืองที่อ่านได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของสํานวนเก่ียวกับช้างได้ 
5. นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสรรค์ได้ 

รวม   5   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 2       รหสัวิชา  ท 31202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   ภาคเรียนที ่2      จํานวน  40  ชั่วโมง   
 

ศึกษาวิธีจับช้าง ช้างในปัจจุบัน ช้างไทยในอดีต โดยศึกษาเกี่ยวกับที่มาเน้ือหา คําศัพท์ 
สํานวน  ความหมาย เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และร่วมมอืในการอนุรักษ์ 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูด   
การฟังและดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษาไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต  
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบาย สรุป ใจความสําคญัของเรื่องที่อ่านได้ 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าจากเร่ืองที่อ่านได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของสํานวนเก่ียวกับช้างได้ 
5. นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสรรค์ได้ 

รวม    5    ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 3        รหัสวิชา  ท 32201        จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที1่             จํานวน  40  ชั่วโมง   
 

ศึกษากวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอนสุภาพ ศึกษาการวิเคราะห์ และฝึกทักษะเก่ียวกับข้อบังคับ 
ลักษณะคําประพันธ์ กาพย์ กลอนสุภาพ ฝกึแต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอนสุภาพ โดยคํานึงถึง
ลักษณะบังคับ  ความไพเราะ เน้ือหา   สาระความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับฉันทลักษณ์ 
สามารถแต่งคาํประพันธ์ประเภทต่างๆ ได้  เห็นคุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง  วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน นําข้อคิด
จากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และมทีกัษะในการพูด    
การฟังและดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษาไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต      
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ผลการเรียนรู ้
 1.   นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธ์ประเภทกาพย์ได้ 
 2.   นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
 3.   นักเรียนสามารถแต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ได้ 
 4.   นักเรียนสามารถแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
 5.   นักเรียนสามารถท่องจําบทอาขยานได้  
 6.   นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะเด่นวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
รวม   6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 4      รหัสวิชา  ท 32202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที ่2    จํานวน  40  ชั่วโมง   
 

ศึกษากวีนิพนธ์ประเภทโคลง ฉันท ์ ศึกษาการวิเคราะห์และฝึกทักษะเก่ียวกับข้อบังคับของ
ลักษณะคําประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท ์ฝึกแต่งคําประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท ์โดยคํานึงถึงลักษณะ
บังคับความไพเราะ เน้ือหา สาระความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับฉันทลักษณ์  สามารถ
แต่งคําประพันธ์ประเภทต่างๆได้ เห็นคุณคา่ของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง วิเคราะห์ลักษณะเด่น
ของวรรณคดี ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ทอ่งจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน นําข้อคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูด     
การฟังและดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษาไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต       
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธ์ประเภทโคลงได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธ์ประเภทฉันท์ได้ 
3. นักเรียนสามารถแต่งคําประพันธ์ประเภทโคลงได้ 
4. นักเรียนสามารถแต่งคําประพันธ์ประเภทฉันท์ได้ 
5. นักเรียนสามารถท่องจําบทอาขยานได้  
6. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะเด่นวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 

รวม   6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 5       รหสัวิชา  ท 33201                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที1่      จํานวน  40  ชั่วโมง   
 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  ลักษณะของภาษา  การใช้คําและกลุ่มคาํ       
การแต่งคําประพันธ์ประเภทฉันท์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพ 
วิเคราะห์  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดี ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน นําข้อคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง เข้าใจ ตีความ แปลความ 
ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน เขียนสื่อสาร ในรปูแบบต่างๆ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ
ผลิตงานเขียนรูปแบบต่างๆ   สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู   วิเคราะห์
วัตถุประสงค์  แนวคิด การใช้ภาษา 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูด    
การฟังและดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษาไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต    
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การเขียน การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์

เบ้ืองต้นได้ 
2. นักเรียนสามารถเขียนประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนเรียงความได้ 
4. นักเรียนสามารถเขียนเรียงความได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนย่อความได้ 
6. นักเรียนสามารถเขียนย่อความได้ 

รวม  6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาไทยเพิ่มเติม 6      รหัสวิชา  ท 33202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่2             จํานวน  40  ชั่วโมง   
 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษาลักษณะของภาษาไทย การแต่งคําประพันธ์ 
ประเภทกาพย์ การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การสร้างคําในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาถิ่น
และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบ้ืองต้น  ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  ด้าน
ประวัติศาสตร์และวิถีไทย นําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ฝึกอ่าน   
บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น  โต้แย้งอย่างมีเหตุผล    
เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห์ ประเมินค่า เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงาน
การค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ  สารคดี บันเทงิคดี  และการประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน
นํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง   ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็น   เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู                   
มีวิจารณญาณในการเลือกทฟัีงและดู ประเมินค่าสิ่งที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้งโน้มน้าว เสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะในการพูด 
การฟัง และการดู การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้จากการศึกษา      
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา              
ในการดําเนินชีวิต และมีมารยาทในการฟังและดู การพูด และการเขียนและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์

เบ้ืองต้นได้ 
2. นักเรียนสามารถเขียนประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนรายงานการค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ

ได้ 
4. นักเรียนสามารถเขียนรายงานการค้นคว้าตามหลักการเขยีนทางวิชาการได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนแผนผังความคิดได้ 
6. นักเรียนสามารถเขียนแผนผงัความคิดจากเร่ืองที่อ่านได้ 

รวม   6   ผลการเรียนรู ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

              คําอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน 1  รหัสวิชา  ค31101        จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที ่1             จํานวน  60  ชั่วโมง 
  

ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหา เก่ียวกับ ความรู้เบ้ืองต้นและ
สัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซคชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น  ประพจน์และตัวเช่ือม (และ/หรือ/ถ้า...แล้ว/ ก็ต่อเมื่อ)  

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําความรู้  ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย 
มุ่งมั่นในการทาํงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด       
 ค 1.1   ม.4/1 
รวม   1  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2       รหัสวิชา  ค31102                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   ภาคเรียนที่ 2             จํานวน  60  ชั่วโมง 
  

ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับหลักการนับเบ้ืองต้น หลกัการ
บวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น ในกรณทีี่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  การจัดหมู่ในกรณทีี่
สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์   
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีระเบียบวินัย 
มุ่งมั่นในการทาํงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด       
 ค 3.2   ม.4/1 ,  ม.4/2  
รวม   2  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน 3       รหัสวิชา  ค32101                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรยีนที่ 1             จํานวน  60  ชั่วโมง 
  

ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับเลขยกกําลงั รากที่ n ของ
จํานวนจริง เมื่อ n เป็นจํานวนนับที่มากกว่า 1   เลขยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนตรรกยะ 
ดอกเบ้ีย มูลคา่ของเงิน และค่ารายงวด   

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการสือ่สาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย 
มุ่งมั่นในการทาํงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด       
 ค 1.1   ม.5/1  
 ค 1.3   ม.5/1  
รวม  2  ตัวชี้วัด 
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      คําอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน 4  รหัสวิชา  ค32102        จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรียนที ่2             จํานวน  60  ชั่วโมง 
  

ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับ ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันและกราฟ
ของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น  ฟังก์ชันกําลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล  ลําดับ
และอนุกรม  ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณติ 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีระเบียบวินัย 
มุ่งมั่นในการทาํงาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด       
 ค 3.2   ม.5/1 , ม.5/2  
รวม   2  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน 5       รหัสวิชา  ค33101                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับ สถิติ ข้อมูล ตําแหน่งทีข่อง
ข้อมูล ค่ากลาง (ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม) ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ความแปรปรวน)  การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การแปลความหมายของค่าสถิติ 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย 
มุ่งมั่นในการทาํงาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด       
 ค 3.1   ม.6/1  
รวม   1  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน 6       รหัสวิชา  ค33102                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

ศึกษา ทบทวน ฝึกทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับ ความรู้เบ้ืองต้น      
และสญัลักษณพ้ื์นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซคชัน และคอมพลเีมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น  ประพจน์และตัวเช่ือม (และ/หรือ/ถ้า...แล้ว/ ก็ต่อเมื่อ) หลักการนับเบ้ืองต้น หลักการบวก
และการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น ในกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  การจัดหมู่ในกรณทีี่
สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ เลขยกกําลัง รากที ่n ของจํานวนจริง เมื่อ n เป็นจํานวนนับที่มากกว่า 1 เลขยกกําลัง     
ที่มีเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนตรรกยะ ดอกเบ้ีย มูลค่าของเงิน และค่ารายงวด ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันและกราฟ
ของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น  ฟังก์ชันกําลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล ลําดับและ
อนุกรม  ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  สถิติ ข้อมลู 
ตําแหน่งที่ของข้อมูล  ค่ากลาง (ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม)   คา่การกระจาย (พิสัย        
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปล
ความหมายของค่าสถิติ 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการสือ่สาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย 
มุ่งมั่นในการทาํงาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด       
 ค 1.1   ม.4/1 
 ค 3.2   ม.4/1 ,  ม.4/2  
 ค 1.1   ม.5/1  
 ค 1.3   ม.5/1  
 ค 3.2   ม.5/1 , ม.5/2  
 ค 3.1   ม.6/1  
รวม   8  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์           สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 1       รหัสวิชา  ค31201                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     ภาคเรยีนที่ 1             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหา เก่ียวกับเซต  ความรู้เบ้ืองต้นและ
สัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซคชันและคอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์ 
ประพจน์และตัวเช่ือม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียว การอ้างเหตุผล  จํานวนจริงและสมบัติ
ของจํานวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริง จํานวนจริงในรูป
กรณฑ์และจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลัง จํานวนจริงและพหุนาม  ตัวประกอบของพหุนาม สมการ
และอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการคา่สัมบูรณ์ของ   
พหุนาม 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน           
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
ผลการเรียนรู ้
 1.  เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 2.  เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นในการสื่อสาร สื่อความหมาย และ       
  อ้างเหตุผล 
 3.   เข้าใจจํานวนจริง และใช้สมบัติของจํานวนจริงในการแก้ปัญหา 
 4.   แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 5.   แก้สมการและอสมการเศษสว่นของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 6.   แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวม   6   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 2       รหัสวิชา  ค31202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     ภาคเรยีนที่ 2             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหา เก่ียวกับ  ฟังก์ชัน  การบวก การลบ 
การคูณ และการหารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน 
ลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์ จุดและเส้นตรง  
วงกลม  พาราโบลา วงรี  และไฮเพอร์โบลา   

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน           
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

   
ผลการเรียนรู ้
 1.   หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและ 
  ฟังก์ชันผกผัน 
 2.   ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
 3.   เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนําไปใช้ 
  ในการแก้ปัญหา 
 4.   แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 5.   เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเรขาคณิตในการแก้ปัญหา 
รวม   5   ผลการเรียนรู ้
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 3       รหัสวิชา  ค32201                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     ภาคเรยีนที่ 1             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหา เก่ียวกับหลักการนับเบ้ืองต้น หลักการ
บวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การเรยีงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่
สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณทีี่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม  การทดลอง
สุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ จํานวนเชิงซ้อนและสมบัติของจํานวน
เชิงซ้อน จํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจํานวนนับที่มากกว่า 1   

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน           
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
ผลการเรียนรู ้
 1.   เข้าใจจํานวนเชิงซ้อน และใช้สมบัติของจํานวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
 2.   หารากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจํานวนนับที่มากกว่า 1 
 3.   เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลกัษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนําไปใช้ในการ 
    แก้ปัญหา   
 4.   แก้สมการตรีโกณมิติ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 5.   ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
 6. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูใ่นการแก้ปัญหา 
 7.   หาความน่าจะเป็นและนําความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
รวม    7   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 4       รหัสวิชา  ค32202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     ภาคเรยีนที่ 2             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

       ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหา เก่ียวกับเมทริกซ ์เมทริกซ์สลับเปลี่ยน 
การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจํานวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มแินนท์ เมทริกซ์
ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ ์เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ นิเสธของเวคเตอร์ 
การบวกและการลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

   
ผลการเรียนรู ้
 1.   เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ ์การคูณเมทริกซ์กับจํานวนจริง การคูณ 
  ระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ n  n เมื่อ  
  n เป็นจํานวนนับที่ไม่เกินสาม 
 2.   หาเมทริกซผ์กผันของเมทริกซ์ 2  2  
 3.   แก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้เมทริกซ์ผกผนั และการดําเนินการตามแถว 
 4.   หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวคเตอร์ การคูณเวคเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณ          

เชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวคเตอร์ 
 5.   นําความรู้เก่ียวกับเวคเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวม    5   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 5       รหัสวิชา  ค33201                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     ภาคเรยีนที่ 1             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหา เก่ียวกับลิมิตของฟังก์ชัน  
ความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงความรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน            
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
สาระแคลคลูัส 
สาระที่ 1   เขา้ใจลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน  
             และนําไปใช้ 
ผลการเรียนรู ้

1.   ตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังก์ชันที่กําหนดให้ 
2.   หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กําหนดให้ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3.   หาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตและปริพันธ์จํากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กําหนดให้ และนําไปใช้

แก้ปัญหา 
 

รวม   8   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 6       รหัสวิชา  ค33202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     ภาคเรยีนที่ 2             จํานวน  40  ชั่วโมง 
  

ศึกษา  ฝกึทักษะการคิดคํานวณ และฝึกการแก้ปัญหา เก่ียวกับ ลําดับแลอนุกรม ลําดับจํากัด
และลําดับอนันต์ ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ลมิิตของลําดับอนันต์ อนุกรมจํากัดและอนุกรม
อนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณติ ผลบวกอนุกรมอนันต์ การนําความรู้เก่ียวกับลําดับ 
และอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด การแจกแจงความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น              
การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงความรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน           
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

 
ผลการเรียนรู ้

1.    ระบุได้ว่าลําดับที่กําหนดให้ เป็นลําดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
2.    หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3.    หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4.   เข้าใจและนําความรู้เก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช้ 
5. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มทีม่ีการแจกแจงเอกรปู การแจกแจง

ทวินามและการแจกแจงปกติ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา วิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 1(ชีวภาพ 1)   รหัสวิชา  ว31101          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบนิเวศ  ความหมายของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและ
ผลกระทบทีม่ต่ีอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษาเซลล์และโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล ์ การลําเลียงสารเข้าและ   
ออกจากเซลล์  การรักษาดุลยภาพของนํ้าและแร่ธาตุ  กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน  ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู    
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สือ่สารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต
ของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝา้ระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวชี้วัด  
 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 
รวม  11 ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา วิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 2(ชีวภาพ 2)   รหัสวิชา  ว31102          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 2                          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาการสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสงัเคราะห์จากพืช 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ  ศกึษาเกี่ยวกับยีนและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม  การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีทาง DNA  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  และการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู     
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สือ่สารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต
ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว. 1.2   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   11  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา วิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 3(กายภาพเคมี)  รหัสวิชา  ว 32101       จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                    ภาคเรียนที ่ 1     จํานวน  40  ชั่วโมง  
 

 

 ศึกษา ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจาก
สูตรเคมีเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจําลองอะตอมของโบร์กับแบบจําลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก  ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตอนของอะตอม และไอออนที่เกิด
จากอะตอมเดียว เขียนสัญลกัษณ์นิวเคลียรข์องธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป  ระบุหมู่และคาบของ
ธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ และกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน 
จากตารางธาตุ เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะ     
กับอโลหะ สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟ    
และธาตุแทรนซิชัน ระบุว่าพันธะโคเวเลนซ์เป็นพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจํานวน       
คู่อิเล็กตอนระหว่างจํานวนคู่ร่วมพันธะจากสูตรโครงสร้าง  ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุล
ประกอบด้วยสองอะตอม  ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง  อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนซกั์บแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ตามสภาพข้ัวหรือการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน  เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก  ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบ    
แตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้ เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือ
นอนอิเล็กโทรไลต์ ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่า อ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัว จากสูตร
โครงสร้าง สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ  ระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์     
ของพอลิเมอร์ชนิดน้ัน  ระบุสมบัติความเป็นกรด – เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดต่างๆ ของสาร วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้าง กับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ และการนําพอลิเมอร์  
ไปใช้ประโยชน์  สืบค้นข้อมูลและนําเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มต่ีอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข ระบุสตูรเคมีของสารต้ังต้นผลิตภัณฑ์ และแปล
ความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี  ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น 
พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบาย
ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์  อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคํานวณคร่ึงชีวิตและปริมาณ
ของสารกัมมันตรังสี  สืบค้นขอ้มูลและนําเสนอตัวอย่าง ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสแีละการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ สามารถ
นําความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน  
สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้ มีความสามารถในการตัดสนิใจแก้ปัญหา  
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคา่ของวิทยาศาสตร์  มจีริยธรรม  คณุธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด 
   ว 2.1 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7, ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10 ,  
                 ม.5/11 , ม.5/12 , ม.5/13 , ม.5/14 , ม.5/15 , ม.5/16 , ม.5/17 , ม.5/18 ,  
                   ม.5/19 , ม.5/20 , ม.5/21 , ม.5/22 , ม.5/23 , ม.5/24 , ม.5/25 
รวม   25  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 4(กายภาพฟิสิกส์)  รหสัวิชา ว32102          จํานวน  1 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 2                     เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อน
ในการวัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกตําแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ สังเกตและอธิบาย แรงโน้มถ่วงสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า กระแสพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน ธรรมชาติของคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแสง คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า  สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร ์
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
กระบวนการแก้ปัญหา และการทํางานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 2.2  ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10 
 ว 2.3  ม.5/1 , 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 
รวม  22  ตัวชี้วัด 
 
 

 



70 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา วิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 5(โลกและอวกาศ)  รหัสวิชา  ว33101     จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                         ภาคเรียนที่ 1                       เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 
  

 

ศึกษา อธิบาย  วิเคราะห์ การกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของ
เอกภพ หลังเกิดบ๊ิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  หลักฐานทีส่นับสนุนทฤษฎี    
บ๊ิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี  การค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลัง 
จากอวกาศ โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซทีางช้างเผือก ตําแหน่งของระบบสุริยะเช่ือมโยง
กับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปลี่ยนแปลงความดัน 
อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์  ความสมัพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว 
และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลต้ังต้น การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง
ประการของดาวฤกษ์  กระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะ
ของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิต  โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ  
 นําเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย การสํารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม 
ยานอวกาศ สถานีอวกาศ นําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันหรือ   
ในอนาคต  
 
รหัสตัวชี้วัด   
 ว 3.1   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   
 ว 3.2  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    
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  วิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 6        รหัสวิชา ว33102 จํานวน  1.0   หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                        ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาธรรมชาติของวิชา วิทยาศาสตร์ อธิบาย ระบบนิเวศการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
เซลลแ์ละโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การเจริญเติบโตของพืช  การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ธาตุและสารประกอบอะตอม โมเลกุลของ
สาร ตารางธาตุพันธะทางเคมี โครงสร้างโมเลกุล สารประกอบไฮโดรเจน ปฏิกิริยาเคมี  การบอก
ตําแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ การเคล่ือนที่    
แบบต่าง ๆ สังเกตและอธิบาย แรงโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
ธรรมชาติของคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแสง คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าสืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์
สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทร  การเกิด
เมฆ  การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ
อธิบายวิเคราะห์การกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด    
บ๊ิกแบง  วิวัฒนาการของเอกภพ  โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี  ระบบสุริยะ อุณหภูมิ 
ขนาดจากดาวฤกษ์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
กระบวนการแก้ปัญหา และการทํางานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 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   
 ว. 2.1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10 ,  
                   ม.5/11 , ม.5/12 ,  ม.5/13 , ม.5/14 , ม.5/15 , ม.5/16 , ม.5/17 , ม.5/18 ,  
                  ม.5/19 , ม.5/20 , ม.5/21 , ม.5/22 , ม.5/23 , ม.5/24 , ม.5/25 
        ว 2.2  ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7, ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10 
 ว 2.3  ม.5/1 , 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 
 ว 3.1 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 
 ว 3.2 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   93  ตัวชี้วัด 



72 
 

คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา  ว31181               จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี   
ที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสําหรับ
แก้ปัญหาที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและการบริการ  

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ทกัษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คํานึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนําเสนอ ผลงาน  
 
รหัสตัวชี้วัด  

ว 4.1   ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5  
รวม   5  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา  วิทยาการคาํนวณ 1            รหัสวิชา  ว31182                 จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหา
รูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคํานวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจําวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการออกแบบ ขั้นตอนวิธีสําหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหา
ด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมลูออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี    
การทําซ้ํา  การจัดเรียงและคน้หาข้อมูล  ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดปัญหา ศึกษา วางแผน 
ดําเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ในการพัฒนาโครงงาน ที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยง
กับชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ทกัษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย คํานึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนําเสนอผลงาน  
 
รหัสตัวชี้วัด  

ว. 4.2   ม.4/1 
รวม   1   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี 2  รหัสวิชา  ว32183               จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบ
ของระบบเทคโนโลยี วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน หลักการ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์  
การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการ
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์  

 โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากทักษะและศาสตร์ต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรในการทําโครงงาน     
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ    
การสร้าง พัฒนาและเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืนได้ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
   ว 4.1    ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 ,  ม.5/5   
รวม    5  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา  วิทยาการคาํนวณ 2            รหัสวิชา  ว32184                 จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน   
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความรบัผิดชอบ   

โดยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทอล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อ       
การกระทําในการเผยแพร่ขอ้มูล นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม  
 
รหัสตัวชี้วัด  

ว. 4.2   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4  
รวม     4   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี 3  รหัสวิชา  ว33185               จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 

 

อธิบายความหมายของเทคโนโลยีการออกแบบ รู้ถึงวิธี กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์       
การออกแบบเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้า สร้างผลิตภัณฑ์  

โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบและผลิตสินค้า  ใหส้ินค้ามีประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมใหกั้บสินค้า และมีทัศนคติที่ดีกับการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด  

ว 4.1   ม.6/1  
รวม   1   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                     
รายวิชา  วิทยาการคาํนวณ 3            รหัสวิชา  ว33186                 จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

อธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล ประเมินผลข้อมูล พร้อมนําเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศระดับสูงสลับซับซ้อน ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟแวร์และอินเทอร์เน็ตได้ 

เก็บร่วมรวมข้อมูล การประมวลผล ประเมินผลข้อมูล พร้อมนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ระดับสูงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟแวร์และอินเทอร์เน็ตได้  และมีทัศนคติที่ดีต่อการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการประมวลผลด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวชี้วัด  

ว. 4.3   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 
รวม   3   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชาฟสิิกส์ 1  รหัสวิชา ว31201 จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางกายภาพและหน่วยการวัด ความคลาดเคลื่อน
ในการวัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกตําแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว  แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่
ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ การเคล่ือนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
กระบวนการแก้ปัญหา และการทํางานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 2.2   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรูส้าระฟสิิกส์   
 สาระที่ 1  ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7, ม.4/16 , ม.4/17 
 สาระที่ 2  ม.5/1 
รวม   10   ผลการเรียนรู้  
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชาฟสิิกส์ 2  รหัสวิชา ว31202 จํานวน  1.5หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาหลักการของกลศาสตร์เรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและ พลังงาน
จลน์  กฎการอนุรักษ์พลังงาน กําลัง เครื่องกลอย่างง่ายและประสิทธิภาพของเครื่องกล  โมเมนตัม 
การชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กและ ผลของทอร์กที่มี
ผลต่อสภาพการหมุน สภาพสมดุลและเง่ือนไขที่ทําให้เกิดสมดุล สภาพยืดหยุ่นของวัตถุและมอดูลัส 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
กระบวนการแก้ปัญหา และการทาํงานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความคิด    
มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คณุธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูส้าระฟสิิกส ์
สาระที่ 1 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15 
รวม   8   ผลการเรียนรู้  
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  ฟสิกิส์ 3  รหัสวิชา ว32203 จํานวน  1.5หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในเรือ่ง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า  
ความจุและตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพนําไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง  อย่างง่าย การหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์
ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้า หลักการของมอเตอร์ กฎการเหน่ียวนําของแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์
และกฎของเลนซ์ หลักการ ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากะแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
กระบวนการแก้ปัญหา การสาํรวจตรวจสอบ และการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ การตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คณุธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 2.2  ม.5/7, 5/8, 5/9 
 ว 2.3  ม.5/11, ม 5/12 
รวม    5   ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรูส้าระฟสิิกส ์
  สาระที่ 3    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 
รวม   11   ผลการเรียนรู้   
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  ฟสิกิส์ 4  รหัสวิชา ว32204 จํานวน  1.5หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาหลักการของคล่ืนในเรื่อง องค์ประกอบและการเคลือ่นที่ของคลื่น สมบัติของคลืน่ 
ธรรมชาติของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับคลื่นเสียง การสั่นพ้อง  
ของเสียง บีตส์ ปรากฏการณ์ของดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก หแูละการได้ยิน ความเข้มของเสียง
และมลพิษทางเสียง ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโค้ง เลนส์บางและหลักการของ    
ทัศนอุปกรณ์บางชนิด การรับรู้สีของนัยน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และอธิบายปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับ   
คลื่นแสง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล      
การสํารวจตรวจสอบ กระบวนการแก้ปัญหา และการทํางานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง
เห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์จรยิธรรม คุณธรรมและค่านิยม   
ที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ว 2.3  ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 ,  ม.5/6 , ม.5/7,  ม.5/8 ,  ม.5/9 , ม.5/10 
รวม  8   ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรูส้าระฟสิิกส ์
  สาระที่ 2   ม. 5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10 , ม.5/11 , ม.5/12 , ม.5/13 
รวม   9   ผลการเรียนรู้  
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ฟสิกิส์ 5                        รหัสวิชา ว33205                     จํานวน  1.5หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                        ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ ในเรื่อง ความร้อน การเปลีย่นแปลงสถานะของ
สาร  ทฤษฎีของแก๊ส  กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส  ความดันในของไหลและ         
กฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล และหลักแบร์นูลล ี       
การค้นพบอิเล็กตรอน แนวคดิเก่ียวกับแบบจําลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ปรากฏการณ์       
โฟโตอิเลกทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จาก
กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล         
การสํารวจตรวจสอบ กระบวนการแก้ปัญหา และการทํางานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน       
อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คณุธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 2.2  ม.5/10 
 ว 2.3  ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/10 
รวม   4   ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรูส้าระฟสิิกส ์
  สาระที่ 4   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 , ม.6/15 , ม.6/16 , ม.6/17 ,  
       ม.6/18 
รวม   18   ผลการเรียนรู้  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชาฟสิิกส์ 6  รหัสวิชา ว33206                   จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                        ภาคเรียนที่ 2                       เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาธรรมชาติของวิชา ฟิสิกส์ การบอกตําแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง กับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่
ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคล่ือนที่แบบต่าง ๆ งานและพลังงาน โมเมนตัม สภาพสมดุล 
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง การหาพลังงานไฟฟ้าที่ สนามแม่เหล็ก   
แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของ
เสียง สมบัติของคลื่นเสียง หูและการได้ยิน ธรรมชาติของแสง ทัศนอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสาร ทฤษฎีของแก็ส ความดันในของไหล แนวคิดเก่ียวกับแบบจําลองอะตอม สมมติฐานของ
พลังค์ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรงัสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
พลังงานนิวเคลียร์ รังสใีนธรรมชาติ การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี   
และพลังงานนิวเคลียร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล          
การสํารวจตรวจสอบ กระบวนการแก้ปัญหา และการทํางานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน     
อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คณุธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 2.2  ม 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10 
 ว 2.3  ม 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, ม 5/12 
รวม   22  ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรูส้าระฟสิิกส ์
 สาระที่ 1 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7, ม.4/8 , ม.4/9 ,  
                       ม.4/10 , ม.4/11 , ม.4/12 , ม.4/13 , ม.4/14 , ม.4/15 , ม.4/16 , ม.4/17 
 สาระที่ 2 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 ,  
      ม.5/10 , ม.5/11 , ม.5/12 , ม.5/13 
 สาระที่ 3 ม.5/1, ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7, ม.5/8 , ม.5/9 ,  
              ม.5/10, 5/11 ,  
 สาระที่ 3 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7, ม.6/8 
 สาระที่ 4 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 , ม.6/15 , ม.6/16 , ม.6/17 , ม.6/18 
รวม    68  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา เคมี 1                             รหัสวิชา ว31221                   จํานวน 1.5  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     ภาคเรียนที่ 1                             เวลา 60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย แบบจําลองอะตอม วิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลงังานย่อย   
การระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชัน 
แนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟ ตามหมู่และตามคาบ  สมบัติของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ       
เรพรีเซนเททีฟ สมบัติและการคํานวณคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี การนําธาตุมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อปฏิบัติเบ้ืองต้น และการปฏิบัติตนที่แสดงถึง        
ความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมีและเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การกําจัดสารเคมี 
การเลือก และใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการทําปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ การนําเสนอ
แผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร           
การเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ ความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และการคํานวณ
มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร การคํานวณปริมาณใดปริมาณหน่ึงจาก
ความสัมพันธ์ของโมล จํานวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที ่STP การคํานวณอัตราส่วน       
โดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสาร  ประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ การคํานวณสูตรอย่างง่าย และ
สูตรโมเลกุลของสาร  การคํานวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ วิธีการ และเตรียม
สารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วย โมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ีกําหนด การเปรียบเทียบ
จุดเดือด และจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธ์ิ รวมทั้งคาํนวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ
สารละลาย 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ         
และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น            
ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคณุค่าของวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรูส้าระเคมี 
 สาระที่ 1  ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8 
 สาระที่ 3  ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10,  
                     ม.4/11 
รวม  19   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา เคมี 2                             รหัสวิชา ว31222                   จํานวน 1.5  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     ภาคเรียนที่ 2                             เวลา 60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย การเกิดไอออน และการเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตร    
และเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก การคํานวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยา การเกิดสารประกอบ
ไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ สมบัติของสารประกอบไอออนิก การเขียนสมการไอออนิกและ
สมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียวพันธะคู่ และพันธะสาม การเขียนสูตร 
และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะใน สารโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล      
โคเวเลนต์ ระบุชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว     
จุดเดือด และการละลายน้ําของสารโคเวเลนต์ สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ การใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ 
และโลหะ การแปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี การเขียนและดุลสมการเคม ีระบุสารกําหนด
ปริมาณ การคํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสาร ความเข้มขน้ของ
สารละลาย และปริมาตรแก๊ส การคํานวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเปรียบเทียบ การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูส้าระเคมี 
 สาระที่ 1   ม.4/9, ม.4/10 , ม.4/11 , ม.4/12 , ม.4/13 , ม.4/14 , ม.4/15 , ม.4/16 ,     
                      ม.4/17, ม.4/18 , ม.4/19, ม.4/20 , ม.4/21 
 สาระที่ 2 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 
รวม   20   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้                 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา เคมี 3                            รหัสวิชา ว32223                   จํานวน 1.5  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา และอธิบาย พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และ
อุณหภูมิของแก๊ส  การคํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซกและกฎรวมแก๊ส การคํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูม ิ
จํานวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ         
การคํานวณความดันย่อย หรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
การแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การคํานวณ และเปรียบเทยีบอัตราการแพร่ของแก๊ส   
โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม การประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับสมบัติ และกฎต่าง ๆ ของแก๊ส     
ในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และในอุตสาหกรรม การคํานวณความดัน
ย่อยหรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน การแพร่ของแก๊สโดยใช้
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การคํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของ
เกรแฮม การประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารท่ีไม่ได้วัดในปฏิกิริยา ทิศทางการชนกัน
ของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสาร   
ต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม ปฏิกิรยิาผันกลับได้และภาวะสมดุล อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ การคํานวณค่าคงที่สมดุล ความเข้มข้น
ของสารที่ภาวะสมดุล ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ สมดุลเคมีของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมชีีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้เกิดการนําความรู้และ
หลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  
 
ผลการเรียนรูส้าระเคมี 
 สาระที่ 1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 
 สาระที่ 2   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 ,  
      ม.5/10 , ม.5/11 , ม.5/12 ,  ม.5/13 
รวม   19   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา เคมี 4                             รหัสวิชา ว32224                   จํานวน 1.5  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา สืบค้นขอ้มูล และอธิบาย การเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส
เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส ระบุคู่กรด-เบสตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี การคํานวณ 
และเปรียบเทยีบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส การเขียนสมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน การเขียนปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือหลักการการไทเทรต และ
เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม การคํานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบส
จากการไทเทรต สมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ การใช้ประโยชน์ และ
การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เก่ียวกับกรด-เบส การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์    
และตัวออกซิไดส์ รวมท้ังเขียนคร่ึงปฏิกิริยาออกซิเดชัน และคร่ึงปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์    
การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ 
การดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ระบุองค์ประกอบของเซลล์
เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
การคํานวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลลแ์ละระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น หลักการทํางาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล ์   
ทุติยภูมิ การทดลองชุบโลหะ และแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า หลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการ   
ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทําโลหะให้บริสทุธ์ิ และการป้องกันการกัดกร่อน   
ของโลหะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ สามารถนําความรู้และ
หลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูส้าระเคมี 
 สาระที่ 2   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 , ม.5/26 , ม.5/27, ม.5/28 , ม.5/29 ,  
                    ม.5/30 , ม.5/31 , ม.5/32 
รวม   19   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา เคมี 5                            รหัสวิชา ว33225                   จํานวน 1.5  หน่วยกิต    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    ภาคเรียนที ่1                           เวลา 60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา สืบค้นขอ้มูล และอธิบาย สารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสาม
ที่พบในชีวิตประจําวัน การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบ
เส้นของสารประกอบอินทรีย์ โครงสร้าง และประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมูฟั่งก์ชัน       
การเขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่     
ตามระบบ IUPAC การเขียนไอโซเมอรโ์ครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ เปรียบเทียบ
จุดเดือดและการละลายในนํ้าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้าง
ต่างกัน ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต การเขียนสมการเคมแีละอธิบาย
การเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยา    
สะปอนนิฟิเคชัน ก ารทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  และปฏิกิริยา          
สะปอนนิฟิเคชัน การนําสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม  
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ สามารถนําความรู้
และหลักการไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล                       
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  
 
ผลการเรียนรูส้าระเคมี 
 สาระที่ 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 
รวม    10   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  เคมี 6                            รหัสวิชา ว33226                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    ภาคเรียนที ่2                              เวลา 60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา  และอธิบาย  การระบุประเภทของปฏิกิริยา  การเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของ         
มอนอเมอร์ หรือ พอลิเมอร์  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  รวมทั้ง         
การนําไปใช้ประโยชน์ ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง  รวมทั้งการนําไปใช้
ประโยชน์  ผลของการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งและการสังเคราะห์พอลิเมอร์  ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
ผลกระทบจากการใช้ และการกําจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข  การกําหนดปัญหา  และ
นําเสนอ  แนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน    
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม  การแสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับ
สาขาวิชาอ่ืน  รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือ
ประเด็นที่สนใจ การนําเสนอผลงานหรือช้ินงานที่ได้  จากการแก้ปัญหาในสถานการณห์รือประเด็น     
ที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้เกิดการใช้ความรู้ และหลักการ 
นํามาบูรณาการให้เข้ากับชีวิตประจําวัน และนําไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  
 
ผลการเรียนรูส้าระเคมี 
 สาระที่ 1   ม.6/11 , ม.6/12 , ม.6/13 , ม.6/14 , ม.6/15 
 สาระที่ 3   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 
รวม   9  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  ชีววิทยา 1        รหัสวิชา  ว31241        จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่  1   จํานวน  60  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สําคญัของสิ่งมีชีวิต  การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการนํา
ความรู้เก่ียวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในเซลลข์องสิ่งมีชีวิต การเกิดปฏิริยาเคมีในเซลลข์องสิ่งมีชีวิตวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซมึและนิวเคลียสทีศ่ึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  
การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์การแบ่งเซลลแ์ละการสลายสารอาหารระดับเซลล์เพ่ือให้ได้
พลังงานในรูป ATP  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู      
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจติวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรูส้าระชีววิทยา 

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

รวม   17  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ชีววิทยา 2        รหัสวิชา  ว31242          จํานวน 1.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรยีนที่  2   จํานวน  60  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการศึกษา
พันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ   
การผสมเพ่ือทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศกึษาเกี่ยวกับ
ยีนและโครโมโซม การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบ
ทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์
และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมมุมองทางสังคมและจริยธรรม 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล กําเนิด    
สปีชีส์และวิวัฒนาการของมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู   
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรูส้าระชีววิทยา 
 สาระที่ 2  ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7, ม.4/8 , ม.4/9 ,  
  ม.4/10 , ม.4/11 , ม.4/12 , ม.4/13 , ม.4/14 , ม.4/15 
รวม   15   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ชีววิทยา 3        รหัสวิชา  ว32243         จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่  1   จํานวน  60  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และ
มนุษย์  ศึกษาโครงสร้างและการทํางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ
หมุนเวียนเลือดในร่างกายสัตว์และมนุษย์ ระบบนํ้าเหลือง และระบบภูมคิุ้มกัน การนําความรู้ที่เป็น
ประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู     
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรูส้าระชีววิทยา 
 สาระที่  4 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 ,  
  ม.5/10 , ม.5/11 , ม.5/12 , ม.5/13 , ม.5/14 , ม.5/15 , ม.5/16 , ม.5/17,  
  ม.5/18 , ม.5/19, ม.5/20 , ม.5/21 , ม.5/22 
รวม   22   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา ชีววิทยา 4        รหัสวิชา  ว32244         จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่  2    จํานวน  60  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เน้ือเย่ือพืช อวัยวะ   
และหน้าที่ของอวัยวะของพืชจากราก ลําต้นและใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ําของพืช      
การลําเลียงนํ้าของพืช  การลําเลียงสารอาหารของพืช และการลําเลียงอาหารของพืช ศึกษาการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  การค้นคว้าที่เก่ียวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง  โฟโตเรสไพเรชัน กลไก       
การเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อ   
การสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด้านโครงสร้างของใบ ทิศทางของใบ และ      
การจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง ศึกษาการสืบพันธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิต   
และการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอก ที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์เรณู     
ถุงเอมบริโอ การสร้างเซลล์สบืพันธ์ุและการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธ์ุ
แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก  การขยายพันธ์ุพืช   รวมท้ังการวัดการเจริญเติบโตของพืช   ศึกษา    
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม  การนําความรู้เก่ียวกับ
พืช มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู     
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้  
 สาระที่ 3 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 ,  
                       ม.5/10 , ม.5/11 , ม.5/12 , ม.5/13 , ม.5/14 , ม.5/15 , ม.5/16 , ม.5/17 ,  
  ม.5/18 
รวม   18  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา ชีววิทยา 5        รหัสวิชา  ว33245         จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            ภาคเรียนที่  1   จํานวน  60  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กําเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
อนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร 
รูปแบบการเพ่ิมของประชากร การรอดชีวิตของประชากร ประชากรมนุษย์ ระบบนิเวศ กระบวนการ
ถ่ายทอดพลังงานและการหมนุเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศ  และศกึษาเก่ียวกับมนุษย์กับความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู      
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรูส้าระชีววิทยา  
 สาระที่  2  ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 

สาระที่  5   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 

รวม    18   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา ชีววิทยา 6        รหัสวิชา  ว 33246                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรยีนที่  2    จํานวน  60  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สตัว์และมนุษย์ ศึกษา
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์และ
มนุษย์เซลล์ประสาทและการทํางานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบ
ประสาท การทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ โครงสร้างและการ
ทํางานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เก่ียวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น 
ลิ้นกับการ  รับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการทํางาน
ของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สําคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน
และฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสตัว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเป็นมาแต่
กําเนิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาของระบบประสาท 
การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียง ทา่ทาง และสารเคมี และศึกษาโครงสร้างและการทํางานของ
ระบบสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมลู    
การสังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรูส้าระชีววิทยา  
 สาระที่ 4 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 , ม.6/15 , ม.6/16 , ม.6/17 ,  
  ม.6/18 , ม.6/19 
รวม   19   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 รหัสวิชา  ว31261                  จํานวน 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  
  

 

 ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งช้ันโครงสร้างโลก  ทั้งการแบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีและ
การแบ่งตามสมบัติเชิงกล แผน่ธรณีต่าง ๆ ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและตําแหน่งต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน หลักฐานทางธรณีวิทยา การเคลื่อนที่ของแผน่ธรณี ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ทฤษฎี   
ทวีปเลื่อน และทฤษฎีการแผข่ยายพ้ืนสมุทร กลุ่มหินและแนวเทือกเขา ซากดึกดําบรรพ์ ร่องรอย    
การเคลื่อนที่ของตะกอนธารนํ้าแข็ง ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล อายุหินของพ้ืนมหาสมุทร เทือก   
สันเขาใต้สมทุร และร่องลึกก้นสมุทร  สาเหตุผลที่จะเกิดขึน้จากภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และ       
สึนามิ เป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง   
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสบืค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สือ่สารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสนิใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน        
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  อธิบายการแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
 2.  อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
 3.  ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
              พรอ้มยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
 4.  วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายลําดับเหตุการณ์ ทาง      
              ธรณีวิทยาในอดีต 
 5.   อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทําให้ความรุนแรงของการปะทุ 
              และรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนทีเ่สี่ยงภัย ออกแบบและ 
              นําเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
 6.   อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมท้ัง 
              สืบค้นข้อมูลพ้ืนทีเ่สี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน 
              ใหป้ลอดภัย 
 7.   อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมท้ังสืบค้นขอ้มูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
              ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
รวม   7   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2  รหสัวิชา  ว31262                 จํานวน 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  
 

 

 ศึกษา กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ลักษณะและองค์ประกอบทางแร่   
ของหิน  กระบวนการเกิดและการสํารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน  พ้ืนฐานธรณีวิทยา เช่น 
ตะกอนวิทยา การลําดับช้ันหิน ธรณีโครงสร้าง รวมทั้งวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือ        
ที่จะนําทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน   ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา 
เส้นช้ันความสูง และคําอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที ่สามารถนําไปใช้วางแผนการใช้
ประโยชน์และประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น ประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากร
ธรณีต่าง ๆ การวางผังเมือง การสร้างเข่ือน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ    
การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมท้ังวิเคราะห์สมบัติและนาํเสนอการใช้ประโยชน์จาก    
              ทรพัยากรแร่ที่เหมาะสม 
 2.  อธิบายกระบวนการเกิด และการสํารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล  
              ทางธรณีวิทยา 
 3.  อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหนิ พร้อมนําเสนอการใช้ 
              ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 4.  อ่านและแปลความหมายจากแผนที ่ภูมิประเทศและแผนทีธ่รณีวิทยาของพ้ืนที่ ที่กําหนด 
              พรอ้มทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง การนําไปใช้ประโยชน์ 
รวม   4   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3  รหสัวิชา  ว32263               จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                          ภาคเรียนที่ 1                     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
   
 

 

ศึกษา ปัจจัยสาํคัญที่มผีลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผล      
ที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก  กระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก  ผล
ของแรงเน่ืองจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูศู่นย์กลาง และแรงเสียดทาน
ที่มีต่อการหมนุเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมต่ีอภูมิอากาศ  
การแบ่งช้ันนํ้าในมหาสมทุร  การหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของนํ้า     
ในมหาสมทุร ผลของการหมนุเวียนของนํ้าในมหาสมุทรทีม่ีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  อธิบายปัจจัยสําคัญที่มผีลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและ        
              ผลที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก 
 2.   อธิบายกระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
 3.   อธิบายผลของแรงเน่ืองจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส  
              แรงสู่ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานท่ีมีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
 4.   อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
 5.   อธิบายปัจจัยที่ทําให้เกิดการแบ่งช้ันนํ้าในมหาสมทุร 
 6.   อธิบายปัจจัยที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียน 
             ของนํ้าในมหาสมุทร 
   7.  อธิบายผลของการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรที่มีต่อลกัษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต  
              และสิ่งแวดล้อม 
รวม   7   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4  รหสัวิชา  ว32264              จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
   
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย  ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ          
การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลกัษณะลมฟ้าอากาศที่เก่ียวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลต่อ  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก  แปลความหมายสัญลกัษณล์มฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ  คาดการณ์ลักษณะลมฟ้า
อากาศ เบ้ืองต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและ
การดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกดิเมฆ 
 2.  อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เก่ียวข้อง 
 3.  อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล 
              สนับสนุน 
 4.  วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และ       
        นําเสนอแนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มสี่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 5.  แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ 
 6.   วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบ้ืองต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูล 
             สารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ 
             สภาพลมฟ้า อากาศ 
รวม    6   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5  รหสัวิชา  ว33265               จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                            ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
   
 

 

ศึกษา  การกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด 
บ๊ิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลกัฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบ๊ิกแบงจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมท้ังข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืน
หลังจากอวกาศ  โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซทีางช้างเผือก และระบุตําแหน่งของระบบ
สุริยะพร้อมอธิบายเช่ือมโยงกับ การสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก  กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ 
โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์  
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน 
และวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจน ออกซิเจน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์  ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัม
ของดาวฤกษ์  วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมคํานวณหาระยะทาง
ของดาวฤกษ์  ลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลต้ังต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง
ประการของดาวฤกษ์ในลําดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล ์
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ 
การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  อธิบายการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลัง 
              เกิดบ๊ิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
 2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบ๊ิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง 
  ของกาแล็กซี รวมท้ังข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
 3.  อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตําแหน่งของระบบ 
  สุริยะพร้อมอธิบายเช่ือมโยงกับ การสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 
 4.  อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจาก 
  ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 
 5.  อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยา 
  ลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจน ออกซิเจน 
 6.  ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ 
  ส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 
 7.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
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 8.  อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรลัแลกซ์ พร้อมคํานวณหา 
  ระยะทางของดาวฤกษ์ 
 9.  อธิบายลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลต้ังต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติ 
  บางประการของดาวฤกษ์ในลําดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล ์
รวม    9   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 6  รหสัวิชา  ว33266             จํานวน   1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                            ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
   
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และ
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิต  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วย        
กฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน การคํานวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์  โครงสร้าง
ของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสรุิยะ พายุสุริยะ ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับผลของลม
สุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมท้ังประเทศไทย  ทรงกลมฟ้า พิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และ
ระบบศูนย์สูตร  ท้องฟ้า การข้ึนการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ สุริยคติปรากฏ มุมห่างที่สัมพันธ์
กับตําแหน่งในวงโคจร ตําแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ การสํารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์     
ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ  
   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสบืค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สือ่สารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสนิใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน        
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ 
  ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิต 
 2.  อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วง 
  ของนิวตัน พร้อมคํานวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 
 3.  อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุรยิะ และวิเคราะห์ นําเสนอ 

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุรยิะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย 

 4.  สร้างแบบจําลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเช่ือมโยงจุดและเส้นสําคัญของแบบจําลองทรง 
    กลมฟ้ากับท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบ 
   ศูนย์สูตร 
 5.  สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการข้ึนการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
 6.  อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ 
  ผ่านเมริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
 7.  อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
 8.  อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตําแหน่งในวงโคจร และอธิบายเช่ือมโยงกับตําแหน่งปรากฏ 
  ของดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 
 9.  สืบค้นข้อมูล อธิบายการสํารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่น 
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    ต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนําเสนอแนวคิดการนําความรู้ทางด้าน 
 เทคโนโลยีอวกาศ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือในอนาคต 

 10.  สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนาํเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/
หรือกล้องโทรทรรศน์ 

รวม   10   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คอมพิวเตอร์ 1                  รหัสวิชา  ว31291            จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  40  ชั่วโมง 
            

 อธิบายเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
และสร้างงานเก่ียวกับ ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยี ความสมัพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี      
กับศาสตร์อ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ            
การติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมลูผ่านอินเทอรเ์น็ต นําเสนองานในรูปแบบทีเ่หมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการทํางานกลุ่ม 
เพ่ือให้รู้และเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยี การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ 
เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มคีุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการปลูกฝังนิสยัรักการทํางาน 
และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว. 4.2  ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 
รวม    4   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คอมพิวเตอร์ 2                  รหัสวิชา  ว31292                 จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40  ชั่วโมง 
            

วิเคราะห์เก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
และสร้างงานเก่ียวกับ ระบบเทคโนโลยี องค์ประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การสร้างช้ินงานด้วยโครงงานคอมพิวเตอร์ 
นําเสนองานโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสส ์  

โดยใช้กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาทักษะ
การสืบค้น ทักษะการทํางานกลุ่ม เพ่ือให้เขา้ใจและเห็นคณุค่าของการใช้เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อการดํารงชีวิตและสร้างอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทํางานบนพ้ืนฐาน
ของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมัน่ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการ
ปลูกฝังนิสัยรักการทํางาน และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว. 4.2  ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 
รวม    4   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3                  รหัสวิชา ว32293                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 1                            เวลา  40  ชั่วโมง 
            

ศึกษาความรู้เก่ียวกับ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบงาน หลักการเขียน
โปรแกรม การเขียน GUI และการจัดทําเอกสารประกอบ  

โดยใช้การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการพัฒนา
โปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม 
การทดสอบโปรแกรม และจดัทําเอกสารประกอบ ในภาษาใดภาษาหน่ึงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
สร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ นําความรู้และทักษะจากการปฎิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่า   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว. 4.2  ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 
รวม   4   ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คอมพิวเตอร์ 4                 รหัสวิชา  ว32294                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40  ชั่วโมง 
            

 ศึกษาความรู้เก่ียวกับ ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  โครงงานคอมพิวเตอร์ 
การนําเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์  และการจัดทําเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล       
การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามหลักของการพัฒนาโปรแกรม ในภาษา GUI กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นําความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว. 4.2  ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 
รวม    4   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คอมพิวเตอร์ 5                 รหัสวิชา ว33295                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  40  ชั่วโมง 
            

ศึกษาความรู้เก่ียวกับ ความรู้พ้ืนฐานของการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์
สื่อสารข้อมูล ชนิดของระบบเครือข่าย  และการจัดทําเอกสารประกอบ  

โดยใช้การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการติดต้ัง ใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดทําเอกสารประกอบ เก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
สร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ นําความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว. 4.2  ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 
รวม    4   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6 ( โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล) รหัสวิชา ว33296  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40  ชั่วโมง 
            

ศึกษาความรู้เก่ียวกับ การเขียน โปรแกรม HTML การใช้งาน Dreamweaver  ออกแบบ
หน้า Web page การติดต้ัง ใช้งาน Web page สู่ Internet และการจดัทําเอกสารประกอบ  

โดยใช้การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการพัฒนางาน 
Web site สร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นําความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว. 4.2  ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 
รวม    4   ตัวชี้วัด  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สังคมศึกษาพืน้ฐาน 1          รหัสวิชา  ส31101                 จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1                            เวลา  40  ชั่วโมง 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความสําคัญของโครงสร้างทางสังคม ขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนทางสังคม 

การแก้ปัญหา และแนวทางการพัฒนาทางสังคม ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคญัของ
วัฒนธรรมไทยวิเคราะห์ความจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
พร้อมทั้งเลือกรับวัฒนธรรมสากลให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยปฏิบัติตนและมีสว่นสนับสนุน  
ให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกศึกษาวิเคราะห์
ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล การอภิปรายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม   
การสร้างสถานการณ์จําลอง บทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์สรุปข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 2.1   ม.4/2 
 ส 2.1   ม.4/3 
  ส 2.1   ม.4/5 
 ส 2.2   ม.4/1 
 ส 2.2   ม.4/3 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สังคมศึกษาพืน้ฐาน 2          รหัสวิชา  ส31102                 จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตนตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก กฎหมายอ่ืน ๆ ที่สําคญั เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการรับราชการทหาร ฯลฯ ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด
และหลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มผีลต่อประเทศไทย 
สาระสําคัญของปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แนวทาง 
การแก้ปัญหาและการพัฒนา  วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ  สถานการณ์การเมือง  
การปกครองของสังคมไทย และสังคมโลก และประสานประโยชน์ร่วมกัน อิทธิพลของระบบการเมือง
การปกครองที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสนอแนวทางทางการเมือง
การปกครองที่นําไปสู่ความเข้าใจและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพ่ือ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สงัคม  
 โดยใช้กระบวนการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง การอภิปราย วิเคราะห์โดยใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดรวบยอด ทักษะประเมินค่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ การใช้เทคนิคพยากรณ์ เทคนิค
การแก้ปัญหา เพ่ือนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีวินัยเชิงบวก มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถงึ
บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในทางการเมืองในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 2.1 ม.4/1 
  ส 2.1 ม.4/4 
 ส 2.2 ม.4/2 
 ส 2.2 ม.4/4 
รวม   4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สังคมศึกษาพืน้ฐาน 3         รหัสวิชา  ส32101                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1                            เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ และวิเคราะห์อิทธิพล
ของสภาพภูมิศาสตร์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางกายภาพ เก่ียวกับ      
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก รวมถึงการประเมินการเปลี่ยนแปลง     
ทางธรรมชาติว่ามีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย์หรือธรรมชาติเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสํารวจ สังเกต การแสวงหาความรู้การสืบค้น การคิดวิเคราะห์  
การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักและเห็นความสําคัญของสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลง มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ซือ่สัตย์สุจริต มุง่มั่นในการทํางาน นําความรู้    
ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 5.1   ม. 5/1 
 ส 5.1 ม. 5/2 
 ส 5.1 ม.5/3 
 ส 5.1 ม.5/4 
รวม   4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สังคมศึกษาพืน้ฐาน 4         รหัสวิชา  ส32102                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40  ชั่วโมง 
 

         ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
ประเทศและโลก  ระบุมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์กรและการประสาน    
ความร่วมมือทัง้ในประเทศ และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศและโลก มีสว่นร่วมในการ
แก้ปัญหา และการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา        
ที่ย่ังยืน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสํารวจ สังเกต การแสวงหาความรู้การสืบค้น การคิดวิเคราะห์     
การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญของความรว่มมือ          
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ นําความรู้ที่ได้รับ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 5.2   ม. 5/1 
 ส 5.2   ม. 5/2 
 ส 5.2 ม. 5/3 
 ส 5.2   ม. 5/4 
 ส 5.2   ม. 5/5 
รวม    5   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สังคมศึกษาพืน้ฐาน 5         รหัสวิชา  ส33101                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น ความหมาย จดุมุ่งหมายวิชาเศรษฐศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์    
กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทของภาครัฐต่อหน่วยเศรษฐกิจ     
การบริหารจัดการทรัพยากรการบริโภคและการแลกเปลีย่นในระบบเศรษฐกิจการกําหนดค่าจ้าง   
และราคา  ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ระบบเศรษฐกิจโลกตลาดและประเภทการกําหนดอุปสงค์ 
(Demand) อุปทาน(Supply) การแทรกแซงราคาความเป็นมาเศรษฐกจิพอเพียงการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตวิวัฒนาการสหกรณ์ไทยความหมายความสําคัญและหลักการ    
ของระบบสหกรณ์  ศึกษาการเงินการคลังการธนาคารและงบประมาณการจัดทํารายรับ รายจ่าย    
ของรฐับาล  การค้าระหว่างประเทศ  การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ  องค์กรความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาควิวัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โดยใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กระบวนการคิดกระบวนการสืบค้น
ข้อมูลกระบวนการทางสังคมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 3.1 ม.6/1 
 ส 3.1  ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 
 ส 3.2  ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 
รวม   7   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สังคมศึกษาพืน้ฐาน 6         รหัสวิชา  ส33103                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีป และคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจ้า  ศึกษา         
พุทธประวัติต้ังแต่การตรัสรู้  การก่อต้ังพระพุทธศาสนา  วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามแนวพุทธจริยา  พุทธประวัติด้านการบริหารและการธํารงรักษาศาสนา วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทาง
สายกลางในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถกูต้องในพระพุทธศาสนา วิเคราะห์
ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาและหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์     
การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาแห่งการศึกษา  ซึง่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา  พระพุทธศาสนา
ฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคล  สังคม และโลก  วิเคราะห์พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
เก่ียวกับการศึกษาที่สมบูรณ ์ การเมืองและสันติภาพ  พระรัตนตรัย  หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
และพุทธศาสนสุภาษิต ศึกษาประวัติสาวก สาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างในพระพุทธศาสนา ศกึษา
คุณค่าและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก การเช่ือมั่นต่อผลของการทําความดี ความช่ัว  
ศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ ตระหนักในคุณค่าและความสําคญัของค่านิยมและจริยธรรม   
ที่เป็นตัวกําหนดความเช่ือและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ การเห็นคุณค่า  
เช่ือมั่นและมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้โดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บรหิารจิตและเจรญิปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของแต่ละศาสนา การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี    
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวันสําคัญทางศาสนา  สัมมนาและ
เสนอแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 
 โดยใช้การเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม ่จากภาพข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ 
ให้นักเรียนฝึกการสังเกต ตอบคําถาม หาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทํางาน
กลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม  นําไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ตระหนักถึง
ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและศาสนาต่าง ๆ ที่หล่อหลอมใหศ้าสนิกชนปฏิบัติตน
เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เพ่ือให้เกิดสนัติสุขในสังคม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7, ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10 ,  
                  ม.6/11 , ม.6/12 , ม.6/13 , ม.6/14 , ม.6/15 , ม.6/16 , ม.6/17, ม.6/18 , ม.6/19, 

        ม.6/20 , ม.6/21 , ม.6/22  
ส 1.2  ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 

รวม   27  ตัวชี้วัด      
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์พืน้ฐาน 1      รหัสวิชา  ส33102                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาที่แสดงถึงการเปลี่ยนของมนุษย์ชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเลอืกวิธีการทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์บุคคลสําคญั    
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มสี่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยศึกษา วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สําคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีสว่นสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย  
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
วางแผนกําหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยส่งเสริม
สร้างสรรค์ภูมปัิญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การกําหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย   
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักในความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เกิด
ความรักความภาคภูมิใจและธํารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุง่มั่นในการทํางาน สามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม. 6/1 , ม.6/2  
 ส 4.3   ม. 6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 
รวม   7   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์พืน้ฐาน 2      รหัสวิชา  ส33104                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของโลก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ของมนุษย์ชาติ โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ศึกษาสถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพ่ือ   
สู่การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 การศึกษาประวัติศาสตร์ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กระบวนการคิดกระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคมกระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการกลุ่มเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสําคญัของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและธํารงความเป็นไทยมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยใฝ่เรียนรูร้ักความเป็นไทยมุ่งมั่นในการทํางานสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.2   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4  
รวม    4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 1          รหัสวิชา  ส31201                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาที่ตน  
นับถือ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการทางสังคมกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย    ในฐานะเป็นสถาบันหลกัของสังคมไทย สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นําหลกัธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เกิดความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส1.1  ม.4/18 , ม.4/20 
 ส1.2  ม.4/4 
 ส2.1  ม.4/3 
รวม    4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 2          รหัสวิชา  ส31202                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาที่ตน 
นับถือ  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นําหลกัธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เกิดความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.4/18 , ม.4/20 
 ส 1.2  ม.4/4 
 ส 2.1  ม.4/3 
รวม    4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 3          รหัสวิชา  ส32201                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา  รวมท้ังศาสนาที่ตน  
นับถือปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย  ในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นําหลกัธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เกิดความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.4/18 , ม.4/20 
 ส 1.2  ม.4/4 
 ส 2.1  ม.4/3 
รวม    4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 4          รหัสวิชา  ส32202                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาที่ตน  
นับถือปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นําหลกัธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เกิดความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.4/18 , ม.4/20 
 ส 1.2  ม.4/4 
 ส 2.1  ม.4/3 
รวม    4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 5          รหัสวิชา  ส33201                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาที่ตน 
นับถือปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย    ในฐานะเป็นสถาบันหลกัของสังคมไทย สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นําหลกัธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เกิดความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.4/18 , ม.4/20 
 ส 1.2  ม.4/4 
 ส 2.1  ม.4/3 
รวม    4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 6          รหัสวิชา  ส33202                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาที่ตน  
นับถือปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นําหลกัธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เกิดความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.4/18 , ม.4/20 
 ส 1.2  ม.4/4 
 ส 2.1  ม.4/3 
รวม    4   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สังคมศึกษาเพิ่มเติม 1        รหัสวิชา  ส30207                   จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 
ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สํารวจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  โครงสร้าง    

การปกครองของไทยในส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  ส่วนท้องถิ่น  พระมหากษัตริย์ไทยกับการปกครอง  
และบทบาทของประชาชนตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปกครองของไทย  ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครอง    
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 โดยใช้ทักษะการค้นคว้า  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม  กระบวนการ
คิดวิเคราะห์  และกระบวนการทางสังคม  เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับ  วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง
ของไทย  โครงสร้างการปกครองของไทยในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  พระมหากษัตริย์
ไทยกับการปกครอง  และบทบาทของประชาชนตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย  มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการปกครองของไทย  ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  วิเคราะห์วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
 2.  อธิบายโครงสร้างการปกครองของไทย 
 3.  อธิบายบทบาทพระมหากษตัริย์ไทยกับการปกครอง 
 4.  อธิบายบทบาทของประชาชนตามวิถีของระบอบประชาธิปไตย 
 5.  อธิบายบทบาทของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
              อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 6.  อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
              พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รวม   6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สังคมศึกษาเพิ่มเติม 2         รหัสวิชา  ส30202                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สํารวจกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความเป็นมา  ความสําคัญ  
หลักการ  โครงสร้างอํานาจของพระมหากษัตริย์  และสาระสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง     
ราชอาณาจักรไทยการนํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบันไปใช้  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมาย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  คระหนักถึงความสําคัญของการนํากฎหมาย
รัฐธรรมนูญไปใช้  มสี่วนร่วมในการสร้างสังคมประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 โดยใช้ทักษะการค้นคว้า  สํารวจ  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม  
กระบวนการคิด  และกระบวนการทางสังคมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  เข้าใจบทบาทความสําคัญ        
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อธิบายและวิเคราะห์กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
 2.  วิเคราะห์สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 3.  วิเคราะห์การใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 4.  วิเคราะห์กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 5.  วิเคราะห์กฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญ 
รวม   5  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สังคมศึกษาเพิ่มเติม 3        รหัสวิชา  ส30203                   จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  ด้านลักษณะ
ประโยชน์  แหล่งท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว  ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และ              
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ 
 โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํารวจกระบวนการสืบค้น กระบวนการ
ทํางานเป็นกลุ่ม  กระบวนการคิด  และกระบวนทางสังคม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสภาพแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว  และมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม  
และสามารถสบืค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู ้

 1.  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติในส่วนต่าง ๆ   
                ที่ทําให้การเกิดภูมิสังคมใหม ่ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 
 2.  ระบุแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาขององค์กรและการประสาน 
                ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชัยภูมิ 
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว  และ 
               ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 4.  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม  สามารถสบืค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้       
       ในชุมชน  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ 
รวม    4   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สังคมศึกษาเพิ่มเติม 4         รหัสวิชา  ส30204                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  20  ชั่วโมง 

 

ศึกษาประวัติ  และงานของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างสรรค์ความเจริญ
ให้กับท้องถิ่น  สังคม  และประเทศ  วิเคราะห์  คุณธรรมแนวทางปฏิบัติและแนวคิดของบุคคล
เหล่าน้ัน  ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง  ประเทศชาติ  เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  ประพฤติดี  เห็นคุณค่า
การฝึกคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นหลักในการดําเนินชีวิต  สามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติตน      
ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาตน  ท้องถิ่น  และประเทศชาติ 
 โดยใช้ทักษะการคน้คว้าข้อมูล  ทักษะการสร้างองค์ความรู้ใหม่  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการทางสังคม  และการวิเคราะห์  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับบุคคลสําคญั  เกิด        
ความตระหนักเห็นคุณค่าในผลงาน  คุณธรรม  จริยธรรม  ที่สร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น     
และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
           ประเทศไทยและโลก 
 2.  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการประสานความ 
       ร่วมมือทัง้ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร  
          ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  เสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม  
รวม    3  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  หนา้ที่พลเมือง 41             รหัสวิชา  ส30231                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคค ีหลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไมติ่ดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน  ใฝ่หาความรู้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  ยอมรับใน           
อัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสงัคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคา่ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
และพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแ่สดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือ    
ซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู ้และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนมลีักษณะที่ดีของคนไทย 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                             
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้

1.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง 
    ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
4.  ยอมรับในอัตลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม    6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  หนา้ที่พลเมือง 42             รหัสวิชา  ส30232                   จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคค ีหลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไมติ่ดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับในอัตลักษณ์
และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู ้และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมลีักษณะที่ดีของคนไทย 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้

1.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง 
     ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
4.  ยอมรับในอัตลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม    6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  หนา้ที่พลเมือง 43             รหัสวิชา  ส30233                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            ภาคเรียนที่ 1                            เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคค ีหลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไมติ่ดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับในอัตลักษณ์
และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู ้และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมลีกัษณะที่ดีของคนไทย 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสนัติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้

1. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง 
   ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
4.  ยอมรับในอัตลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม    6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  หนา้ที่พลเมือง 44             รหัสวิชา  ส30234                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคค ีหลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไมติ่ดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับในอัตลักษณ์
และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู ้และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมลีกัษณะที่ดีของคนไทย 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสนัติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้

1. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง 
   ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
4.  ยอมรับในอัตลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม    6  ผลการเรียนรู ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 1      รหัสวิชา  พ31101                 จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

ศึกษาให้มีความรู้เรื่อง การสร้างเสริมการทาํงานของระบบ ผิวหนัง  กระดูก  และระบบ
กล้ามเน้ือ  การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตของตนเองและครอบครัว วางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลครอบครัว เพ่ือน สังคม 
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรือ่งเพศตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ 

ฝึกให้เรียนรู้การทํางานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  
การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบ  มุง่มั่นในการทํางาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 1.1   ม.4/1 , ม.4/2 
 พ 2.1   ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/4 
 พ 4.1   ม.4/5 
รวม    5  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 2      รหัสวิชา  พ31102                 จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

ศึกษาให้มีความรู้วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือ
เยาวชน  และเสนอแนวทางแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สาร
เสพติด และความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์    
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และสามารถแสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี ฝึกให้เรียนรู้
การทํางานร่วมกัน  เรียนรู้เรือ่งการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  
การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบ  มุง่มั่นในการทํางาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 2.1   ม.4/4 
 พ 5.1   ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/6 , ม.4/7 
รวม   5  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 3      รหัสวิชา  ส32101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย์  กระบวนการสร้างเสริมและ ดํารง
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต   
วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว การเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเรื่องเพศ
และครอบครัวเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและ
ครอบครัวฝึกให้เรียนรู้การทาํงานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
 โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจําลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  
การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรู้  ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า    อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการทํางาน  มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของ
หมู่คณะอย่างมีเหตุผล  ขจัดพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 3.1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 
 พ 3.2 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 
รวม    7   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 4      รหัสวิชา  ส32102                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

ศึกษาถึง สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย  และการตายของคนไทยรู้
หลักการวางแผน และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพและความรุนแรงของคนไทย วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และ
การจําหน่ายสารเสพติด  วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  
โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน   เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง
สุขภาพสมรรถภาพการป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิต  ฝึกให้เรียนรู้การทํางานร่วมกัน เรียนรู้
เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การฝึกปฏิบัติจริง  
อาทิ การหาข้อมูล การสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  
การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบ  มุง่มั่นในการทํางาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 4.1   ม.5/4 , ม.5/7 
 พ 5.1   ม.5/3 
รวม   3  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5      รหัสวิชา  ส33101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

 การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง   การวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และการจําหน่ายสารเสพติด  ต่อตนเอง  ครอบครัว  
เศรษฐกิจ  และสังคม การวิเคราะห์โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และการ
จําหน่ายสารเสพติด ปัจจัยที่มผีลต่อสุขภาพของคนไทย แนวทางป้องกัน การวางแผนกําหนดแนวทาง
ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน การจัดกิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย     
ในชุมชน การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
เพ่ือให้เกิดทักษะการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และคุณลักษณะด้านความตระหนักและ    
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง 

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  
การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบ  มุง่มั่นในการทํางาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ5.1 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7 
รวม   7  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 6      รหัสวิชา  พ33102                 จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา และใช้
ความสามารถของตน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม ตลอดจนสามารถ
เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่/ทมี ได้อย่างน้อย 1 ชนิด เช่น ฟุตซอล รักบ้ีฟุตบอล  
ยิมนาสติก ลลีาศ ซอฟท์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ มวยไทย กระบ่ีกระบอง พลอง ง้าว แสดงการ
เคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ  เชียร์ลีดเดอร์ และ เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการนอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม ออกกําลังกายและเลน่กีฬาประเภทบุคคลและทีมที่ชอบและเหมาะสมกับตนเองพร้อมทั้ง
วางแผนกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสมํ่าเสมอ  และใช้ความสามารถของ
ตนเองเพ่ิมศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน คํานึงถึงผลท่ีเกิดต่อสังคม อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับ
สิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  ในระหว่างการเล่น การแข่งขนักีฬากับผู้อ่ืนและนําไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติ
และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเน่ือง และยังแสดงออกถึงการ มีมารยาทในการดู การเล่นและ       
การแข่งขันกีฬาด้วยความมีนํ้าใจนักกีฬา และนําไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี        
ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  
การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบ  มุง่มั่นในการทํางาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5      
 พ 3.2  ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 
รวม   9  ตัวตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สุขศึกษาและแบดมินตัน      รหัสวิชา  พ31201                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

 ศึกษาหลักการเก่ียวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา ฝึกทักษะการบริหารร่างกายการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐาน และการเล่นกีฬาแบดมินตันตามลําดับขั้นตอน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ  กิจกรรม
พลศึกษาและกีฬา แบดมินตันมีทักษะในการเล่นกีฬา มีคณุธรรม เห็นคณุค่าของกิจกรรมพลศึกษา
และกีฬา สามารถนําไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันศึกษาประวัติความเป็นมา การจับ
ไม้ การส่งลูก การตีหน้ามือ-หลังมือ ลูกหยอด การตีลูกตบ การแข่งขันประเภทเด่ียว ประเภทคู่และ
คู่ผสม รวมทั้งความรู้ทั่วไปและคุณค่าของแบดมินตัน  ทักษะเฉพาะตัวเบ้ืองต้น  ระเบียบกติกา 
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกาย การบํารุงรักษาสุขภาพ  การเล่นด้วยความ
ปลอดภัย และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ 

โดยใช้ทักษะ/ ฝึก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุ่ม การใช้เหตุผล สื่อความหมาย     
การแก้ปัญหา และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที่ได้ไปใช้และร่วม
กิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณคา่และความงดงามของการกีฬา  เห็นคุณคา่ที่และมีเจตคติ
ที่ดีต่อสุขศึกษาและแบดมินตัน สามารถร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ         
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมจีิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ.1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
พ.2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 
พ.3.2  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.4/8 
พ.4.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 
พ.5.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 

รวม   26  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สุขศึกษาและแฮนด์บอล      รหัสวิชา  พ31202                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

 ศึกษาหลักการเก่ียวกับแฮนด์บอล  ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย  การเคลือ่นไหวพ้ืนฐาน  และ
การเล่นแฮนด์บอลตามลําดับขั้นตอนเก่ียวกับการทรงตัว  การเคลื่อนที่  การหยุด  การหมุนตัว       
การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล  การเลี้ยงลูกบอล  การยิงประตู  และเกมนําสู่การเลน่เป็นทีม  
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแฮนด์บอล  มทีักษะในการเล่น  มคีุณธรรม  มีนํ้าใจนักกีฬา      
เห็นคุณค่าของแฮนด์บอล  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 โดยใช้ทักษะ/ ฝึก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุ่ม การใช้เหตุผล สื่อความหมาย     
การแก้ปัญหา และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที่ได้ไปใช้   และร่วม
กิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณคา่และความงดงามของการกีฬา  เห็นคุณคา่ที่และมีเจตคติ
ที่ดีต่อสุขศึกษาและแฮนด์บอล สามารถร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ          
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย        
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมจีิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ.3.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
พ.3.2  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  10  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สุขศึกษาและดาบสองมือ      รหัสวิชา  พ32201                 จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

 ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพ การทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  
วางแผนดูแลสขุภาพของบุคลากรในครอบครัว  ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทย  ทกัษะในการป้องกันความขัดแย้ง  ทักษะในการปฏิเสธทักษะในแกไ้ขปัญหาเมื่อผดิหวังในความ
รัก การเสริมสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรคและการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาไทย  เรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาของวิชาดาบสองมือ มีทักษะในการรําดาบสองมือ ไม้รํา ไม้ตี ตลอดจนขั้นตอนการแสดงการ
ต่อสู้ในวิชาดาบสองมอื มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและดาบสองมือ  เลือกออกกําลังกาย
ได้ตามความเหมาะสมกับเพศ และ วัย นําเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน รักและอนุรักษ์ศิลปะ
การต่อสู่แบบไทย ไว้ช่ัวลูกช่ัวหลาน มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตรย์ิ  ซื่อสัตย์สุจรติ  มวิีนัยใฝ่เรยีนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

โดยใช้ทักษะ/ ฝึก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุ่ม การใช้เหตุผล สื่อความหมาย    
การแก้ปัญหา และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที่ได้ไปใช้และร่วม
กิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณคา่และความงดงามของการกีฬา  เห็นคุณคา่ที่และมีเจตคติ
ที่ดีต่อสุขศึกษาและดาบสองมือ สามารถรว่มกิจกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ         
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมจีิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1 ม.4-6/1  
พ 1.2  ม.4-6/2 
พ 2.1  ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
พ 3.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 
พ 3.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/3 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
พ 4.1   ม.4-6/1  

รวม   12  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สุขศึกษาและฟุตบอล         รหัสวิชา  พ32202                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

 ศึกษาและวิเคราะห์ปกป้องสิทธิผู้บริโภคผลติภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด ทดสอบสุขภาพทางกลไกและทางกาย กิจกรรมนันทนาการ ปัญหาด้านสุขภาพและ
ปัญหาสาธารณะสุข สารเสพติดโทษและการป้องกันรักษา ฝึกปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย    
การเข้าเฝือก ความรู้ประจําวันความเป็นมาของวิชาฟุตบอล มารยาทของผู้ดูกีฬาที่ดี บํารุงรักษา
อุปกรณ์  มีทักษะในการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย  ทักษะในการเล่นฟุตบอลด้วยเท้าในรูปแบบต่างๆ    
หลักการรุกและรับ รูปแบบการเล่นเป็นทีมระเบียบข้อบังคับ กติกา เก่ียวกับวิชาฟุตบอล มีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและฟุตบอล เลือกออกกําลังกายได้ตามความเหมาะสมกับเพศและวัย 
นําเอาความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นทีมได้    
อย่างเหมาะสม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักษาความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา 

โดยใช้ทักษะ/ ฝึก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุ่ม การใช้เหตุผล สื่อความหมาย     
การแก้ปัญหา และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที่ได้ไปใช้และร่วม
กิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณคา่และความงดงามของการกีฬา  เห็นคุณคา่ที่และมีเจตคติ
ที่ดีต่อสุขศึกษาและฟุตบอล สามารถร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มคีวามเช่ือมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย           
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมจีิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 
 พ 3.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
 พ 4.1   ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
 พ 5.1 ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 
รวม   12  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สุขศึกษาและเปตอง          รหัสวิชา  พ33201                   จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆ       
การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ  เลือกใช้ทักษะในการป้องกันความขัดแย้ง 
และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬาเปตอง         
มีความสามารถการเล่นกีฬาประเภททีม  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬานอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิด   
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ต่างๆ ระหว่างการเล่น  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น 

โดยใช้ทักษะ/ ฝึก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุ่ม การใช้เหตุผล สื่อความหมาย     
การแก้ปัญหา และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที่ได้ไปใช้และร่วม
กิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณคา่และความงดงามของการกีฬา  เห็นคุณคา่ที่และมีเจตคติ
ที่ดีต่อสุขศึกษาและเปตอง สามารถร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มคีวามเช่ือมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทยและมีจติสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
พ 2.1  ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
พ 3.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/5 
พ 3.2 ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
พ 4.1  ม.4-6/1  

รวม    11  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศึกษา           สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  สุขศึกษาและกิจกรรมเข้าจังหวะ   รหัสวิชา  พ33202           จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  20  ชั่วโมง 
  

 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค  การปฏิบัติตนตาม
สิทธิของผู้บริโภค การวางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสรมิความปลอดภัยในชุมชน      
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ใช้ทกัษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในกิจกรรมเข้าจังหวะ          
สิบสาวสวย แทงโก้เปลี่ยนคู่  นํ้านํ้านํ้า แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ 
กติกาและนําไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเน่ือง  

โดยใช้ทักษะ/ ฝึก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุ่ม การใช้เหตุผล การวิเคราะห์สื่อ
ความหมาย  การแก้ปัญหา และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
และร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและความงดงามของการกีฬา เห็นคุณค่าและ   
มีเจตคติที่ดีต่อสุขศึกษาและกิจกรรมเข้าจังหวะ สามารถร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  มจีิตสาธารณะ     
รักษ์ท้องถิ่น และ ลด ละ เลกิ อบายมุข 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 

พ 3.2  ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
พ 4.1 ม.4-6/2 , ม.4-6/3 

 พ 5.1  ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 
รวม   11  ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 1          รหัสวิชา  ศ31101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรปูแบบต่างๆ บรรยาย
จุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์  โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  วิเคราะหแ์ละเปรียบเทยีบงาน
ทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละ
ประเภท จําแนกประเภทและรูปแบบ ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทย 
และดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ มีทักษะในการแสดงหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครสัน้ในรูปแบบ     
ที่ช่ืนชอบ เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้          
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระและ
เห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มวิีนัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
รหัสตัวชี้วัด      
 ศ 1.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2      
 ศ 1.2   ม.4-6/1     
 ศ 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2            
 ศ 2.2   ม.4-6/1   
 ศ 3.1   ม.4-6/1           
 ศ 3.2   ม.4-6/1 , ม.4-6/2      
รวม  9  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 2          รหัสวิชา  ศ31102                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์       ม ี
ทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์
และเปรียบเทยีบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก  อธิบายเหตุผลที่คน      ต่าง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน อ่านเขียนโน้ตดนตรีสากล ในอัตราจังหวะต่างๆ วิเคราะห์
รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคม ของ      นักดนตรี
ในวัฒนธรรมต่างๆ  สร้างสรรค์ละครสั้นในรปูแบบที่ช่ืนชอบ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์
เป็นคู่ เป็นหมู ่อภิปรายของบุคคลสําคญัในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทย ในยุคสมัย
ต่างๆ  บรรยาย วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้          
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระ     
และเห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
รหัสตัวชี้วัด      
 ศ 1.1   ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
 ศ 1.2   ม.4-6/1 
 ศ 2.1   ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
 ศ 2.2   ม.4-6/1 
 ศ 3.1   ม.4-6/2 , ม.4-6/3   
 ศ 3.2   ม.4-6/1 
รวม   9   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 3          รหัสวิชา  ศ32101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 มีทักษะและเทคนิคในกาใช้วัสดุอุปกรณ์แกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์  
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลกัการออกแบบแลกการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที ่ วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ ของศลิปินที่มีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของ
สังคม อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่าง ประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม อ่าน
และเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ รอ้งเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและ รวมวงโดย
เน้นเทคนิคการแสดงและคุณภาพของการแสดง  เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างๆ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปะเป็นคู่และหมู ่วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และ 
การละคร อภิปรายบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ   

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้        
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระและ
เห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มวิีนัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
รหัสตัวชี้วัด     
 ศ 1.1   ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6   
 ศ 1.2   ม.4-6/2  
       ศ 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2 
 ศ 2.2   ม.4-6/1      
 ศ 3.1   ม.4-6/3 , ม.4-6/4     
 ศ 3.2   ม.4-6/2  
รวม   10  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 4          รหัสวิชา  ศ32102                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิคเน้ือหาเพ่ือ 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ จัดกลุ่ม   
งาน ทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มี
ช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค    
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง  สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์การเล่น
ดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้   อย่าง เหมาะสม อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด
และค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์
แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการ ละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง  บรรยายวิวัฒนาการ
ของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้          
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระและ
เห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มวิีนัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
รหัสตัวชี้วัด    
 ศ 1.1   ม. 4-6/7 , ม.4-6/8 , ม.4-6/9    
 ศ 1.2   ม. 4-6/2  
 ศ 2.1   ม. 4-6/5 , ม.4-6/6  
 ศ 2.2   ม. 4-6/4      
 ศ 3.1   ม. 4-6/4 , ม.4-6/5  
 ศ 3.2   ม. 4-6/3 
รวม   10  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 5          รหัสวิชา  ศ33101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพ่ือสะทอ้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  สร้างสรรค์งาน 
ทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ช่ืนชอบ  อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม สร้างเกณฑ์สําหรับประเมิน
คุณภาพการประพันธ์ และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์ 
และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน  นําเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ  วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการ
สื่อความหมายในการแสดง บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย แสง ส ีเสียง จาก
อุปกรณ์และสถานที่ที่มีผลต่อการ แสดง  นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย    

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้          
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระ      
และเห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
รหัสตัวชี้วัด    
 ศ 1.1   ม.4-6/9, ม.4-6/10   
 ศ 1.2   ม.4-6/3   
 ศ 2.1   ม.4-6/6 , ม.4-6/7    
 ศ 2.2   ม.4-6/4   
 ศ 3.1   ม.4-6/5 , ม.4-6/6   
 ศ 3.2   ม.4-6/3   
รวม    9   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 6          รหัสวิชา  ศ33102                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 สร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่
ตนช่ืนชอบ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์     
ในสังคม เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันนําดนตรี    
ไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ นําเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดงวิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คน
ในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกต์ใช้ในการแสดง นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้          
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระและ
เห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มวิีนัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
รหัสตัวชี้วัด   
 ศ 1.1   ม.4-6/10 , ม.4-6/11  
 ศ 1.2   ม.4-6/3 
 ศ 2.1   ม.4-6/7, ม.4-6/8  
 ศ 2.2   ม.4-6/5 
 ศ 3.1   ม.4-6/7, ม.4-6/8  
 ศ 3.2   ม.4-6/4  
รวม   9   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              สาระการเรียนรูเ้พิม่เติม 
รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 1                รหัสวิชา  ศ31201                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ทัศนธาตุที่นํามาใช้ในการระบายสี  วัสดุอุปกรณ์และเทคนิค 
การสร้างสรรค์ผลงาน การจัดภาพ ทฤษฎีสี และฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี แสดงรปูแบบมิติ 
ระยะใกล-้ไกล  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้       
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระ      
และเห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู ้

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุทีนํ่ามาใช้ในการวาดเส้น 
2.  อธิบายการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้นได้ 
3.  มีทักษะการวาดเส้นตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ 
4.  บอกหลักการและเทคนิคการวาดสีได้ 
5.  บอกหลักการจัดภาพได้ 
6.  ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบ มิติ นํ้าหนัก ระยะใกล้ ไกล อย่างถูกต้อง 

รวม   6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              สาระการเรียนรูเ้พิม่เติม 
รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 2               รหัสวิชา  ศ31202                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40  ชั่วโมง 
  

 ศึกษา วิเคราะห์ องค์ประกอบศิลป์ทัศนธาตุที่นํามาใช้ในการระบายสี  วัสดุอุปกรณ์และเทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงาน  วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน  เพ่ือแสดง      ความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้       
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระ      
และเห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุทีนํ่ามาใช้ในการวาดภาพระบายสี 
2.  อธิบายการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีได้ 
3.  มีทักษะการวาดล้อเลียน หรอืภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม 
    ปัจจุบัน 
4.  บอกหลักการและเทคนิคการวาดสีได้ 
5.  บอกเทคนิคสรา้งสรรค์ผลงานได้ 
6.  ฝึกปฏิบัติการวาดภาพล้อเลียนย่างอิสระและ ที่แสดงรูปแบบ มิติ นํ้าหนัก ระยะใกล ้ไกล  
    อย่างถูกต้อง 

รวม    6  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              สาระการเรียนรูเ้พิม่เติม 
รายวิชา  นาฏศิลปเ์พิ่มเติม 1           รหัสวิชา  ศ32201                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่ 2                             เวลา  40  ชั่วโมง 

 

ศึกษาเพ่ือให้มคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลกัษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และ นาฏศลิป์สากล   การตีบทเบ้ืองต้น  ท่ารําพ้ืนฐาน   นาฎยศัพท์  ระบําแบบ
มาตรฐานและปรับปรุงรําวงมาตรฐาน และการแสดงพ้ืนเมือง  โดยสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานให้
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระ และเห็น
คุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มีวินัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุง่มั่นในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู ้

1. เข้าใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และ นาฏศิลป์สากล 
2. สามารถตีบทเบ้ืองต้น ท่ารําพ้ืนฐาน นาฏยศัพท์ระบําแบบมาตรฐานและปรับปรุง 
      รําวงมาตรฐาน และการแสดงพ้ืนเมือง   
3. สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําไปใช้ 
      ในชีวิตประจําวันได้  

รวม   3  ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              สาระการเรียนรูเ้พิม่เติม 
รายวิชา  นาฏศิลปเ์พิ่มเติม 2           รหัสวิชา  ศ32202                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40  ชั่วโมง 

 

ศึกษาเพ่ือให้มคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลกัษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  
สามารถเขียนบทละครและ  สามารถแสดงตามบทละครที่เขียน โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยทํากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  
เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าและบทบาทนาฏศิลป์ไทยกับสังคม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระ และเห็น
คุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มีวินัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุง่มั่นในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู ้

1. เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากลได้   
2. สามารถแสดงตามบทละครที่เขียนขึ้นได้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม  
      ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
3. สามารถทํากิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  เพ่ือให้ตระหนักใน 
      คุณค่าและบทบาทนาฏศิลป์ไทยกับสังคม 

รวม   3   ผลการเรียนรู ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              สาระการเรียนรูเ้พิม่เติม 
รายวิชา ดนตรีศึกษาเพิ่มเติม1        รหัสวิชา  ศ33201                   จํานวน 1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            ภาคเรียนที่ 1                เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภทสามารถอ่าน เขียน      โน้ต
ดนตรีไทยและสากลในอัตราจงัหวะต่าง ๆจําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล
พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองสร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่น
ดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมโดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ 
ความเข้าใจนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้       
ความเข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระ และ
เห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มวิีนัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 

 
ผลการเรียนรู ้  

1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท 
2. สามารถอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ ได้ 
3. จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
4. สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
      อย่างเหมาะสม 
5. นําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 

รวม   5   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              สาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน 
รายวิชา ดนตรีศึกษาเพิ่มเติม2       รหัสวิชา  ศ33202                  จํานวน  1.0   หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            ภาคเรียนที่ 2                เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภทสามารถอ่าน เขียน      
โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆจําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล
พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองสร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่น
ดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมโดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ 
ความเข้าใจนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุปความรู้ และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ มทีักษะการเขียนภาพอย่างมั่นใจ ตามความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระและ       
เห็นคุณค่าช่ืนชมในศิลปะ มวิีนัย ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน 

 
 
ผลการเรียนรู ้  

1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท 
2. สามารถอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ ได้ 
3. จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
4. สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
      อย่างเหมาะสม 
5.   นําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 

รวม    5   ผลการเรียนรู ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  การงานอาชีพ 1               รหัสวิชา  ง31101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 อธิบายเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
และสร้างงานเก่ียวกับ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว งานดูแลรักษาบ้าน งานตัดเย็บเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร การดําเนินการทางธุรกิจ เข้าใจแนวทางเข้าสู่อาชีพ 
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการทํางาน การทํางานกลุ่ม ทักษะการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา และ
ทักษะการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้รู้และเข้าใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ 
ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มคีุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการปลูกฝังนิสัย                   
รักการทํางาน และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 ,ง 1.1 ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 
 ง 2.1  ม. 4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
รวม   11  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  การงานอาชีพ 2               รหัสวิชา  ง31102                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

 อธิบายเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
และสร้างงานเก่ียวกับ การปลูกพืช ขยายพันธ์พืช และเลีย้งสัตว์ การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์
ไทย การบํารุง รักษา ซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก การดําเนินการทาง
ธุรกิจ เข้าใจแนวทางเข้าสู่อาชีพ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ และ
คุณลักษณะทีดี่ต่ออาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการทํางาน การทํางานกลุ่ม ทักษะการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา และ
ทักษะการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้รู้และเข้าใจ การทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ 
ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มคีุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการปลูกฝังนิสัย                              
รักการทํางาน และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 ,ง 1.1 ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 
 ง 2.1  ม. 4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
รวม   11  ตัวชี้วัด 
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 คําอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  การงานอาชีพ 3               รหัสวิชา  ง32101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต ขั้นตอนการ
ทํางานกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ และสร้างงานเก่ียวกับ งานดูแลรักษาบ้าน 
การเลือกใช้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร การเลี้ยงสัตว์ การ
บํารุงรักษาเคร่ืองใช้ภายในบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการทํางาน การทํางานกลุ่ม ทักษะการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา และ
ทักษะการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้รู้และเข้าใจการทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ 
ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มคีุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนมีนิสัยรักการทาํงาน  
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 
รวม    7   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  การงานอาชีพ 4               รหัสวิชา  ง32102                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ และ
สร้างงานเก่ียวกับ การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การปลูกพืช ขยายพันธ์พืช และเลี้ยงสัตว์ 
การบํารุง รักษา ซ่อมแซมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก เข้าใจแนวทางเข้าสู่อาชีพ 
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ และคุณลกัษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการทํางาน การทํางานกลุ่ม ทักษะการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา และ
ทักษะการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้รู้และเข้าใจการทํางานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ 
ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มคีุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการมีนิสัยรักการทํางาน  
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 
ง 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/4 

รวม   10  ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  การงานอาชีพ 5               รหัสวิชา  ง33101                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ศึกษา สํารวจ อภิปราย  จัดกลุ่ม  เปรียบเทยีบ  เก่ียวกับอาชีพ รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ
ที่มีอยู่ในประเทศ  และอาชีพต่างๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเป็นแนวทางสู่อาชีพที่
สนใจการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่งานอชีพ การรู้จักตนเองในด้านความรู้ความสามารถ 
ทัศนคติ  ศักยภาพ  การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพแนวโน้มที่เหมาะสมกับความ
สนใจ  ความถนัด 

โดยการศึกษาข้อมูล  ทักษะการแสวงหาความรู้ในเรื่องแนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และเห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ  และมคีุณลักษณะค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
รวม    4  ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  การงานอาชีพ 6               รหัสวิชา  ง33102                  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน  
โดยมีความรู้เก่ียวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี  การเตรียมตัวหางาน  และสมัครงาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพเข้าสู่งาน  วิธีการสมัครงาน  การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน  ลักษณะการทํางาน  เช่น
เวลาที่เข้าทํางาน  สถานที่ทํางาน  และการเตรียมตัวในการเปลี่ยนอาชีพ 
 โดยฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์อาชีพที่ถนัดและสนใจ  โดยสามารถจําลองอาชีพ  เช่น  
การจัดนิทรรศการ  การศึกษาดูงาน  และการเข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่ดี
ต่ออาชีพคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มลีักษณะนิสัยในการทํางานประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์  
เสียสละ  ประหยัด  ขยัน  อดทน รับผิดชอบ  มีวินัย  รอบคอบ ปลอดภัย  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  
มีมารยาท  ทํางานบรรลุเป้าหมาย  และเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
รวม    4   ตัวชี้วัด  
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  การงานเพ่ิมเติม 1                รหัสวิชา  ง31202               จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  40  ชั่วโมง 
            

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับงานธุรกิจเบ้ืองต้น ธุรกิจกับสังคมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
สภาพเศรษฐกิจ  รูปแบบองค์กรธุรกิจ  และองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ 

 โดยฝึกปฏิบัติงานธุรกิจโดยใช้ทักษะกระบวนการทํางาน การจัดการเป็นกลุ่ม มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทํางาน  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพธุรกิจเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานอาชีพทางธุรกิจ  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  มีทักษะ คณุธรรม จิตสํานึกทีดี่  มีวินัย         
มีความรับผิดชอบ ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  รักการทํางาน  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเพ่ือการศึกษาต่อ       
ในช้ันสูงต่อไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7  
 ง 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
รวม    9   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                     สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  การงานเพ่ิมเติม 2             รหัสวิชา  ง31204                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  40  ชั่วโมง 
            

          ศึกษางานการผลิต  การตลาด  การจัดการทรัพยากรบุคคล  และการบริหารทั่วไป 
 โดยฝึกปฏิบัติงานธุรกิจโดยใช้ทักษะกระบวนการทํางาน การจัดการเป็นกลุ่ม มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทํางาน  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพธุรกิจเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานอาชีพทางธุรกิจ  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  มีทักษะ  มีคุณธรรม  มจีิตสํานึก  มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  รักการทํางาน  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเพ่ือการศึกษาต่อ 
ในช้ันสูงต่อไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7  
 ง 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
รวม    11  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                            สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  การงานเพ่ิมเติม 3             รหัสวิชา  ง32202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  40  ชั่วโมง 
            

 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม  และกระบวนการเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าวัสดุ 
เครื่องเช่ือมและอุปกรณ์ในงานเช่ือม เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือที่ใช้ในงานโลหะ ท่าเช่ือมการ และ
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส การเริ่มต้นอาร์ค การเช่ือมเดินแนว  
ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องตามหลักความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 
 โดยใช้ทักษะการทํางานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทํางาน  ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการดํารงชีวิต  เพ่ือให้มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการ
ทํางาน  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทํางานอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์  สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่า    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/5 , ม.4-6/7 
รวม    7   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                      สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  การงานเพ่ิมเติม 4            รหัสวิชา  ง32204                    จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ชั่วโมง 
            

 ศึกษาวิธีการเขียนแบบ  ออกแบบ  วัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน  คํานวณค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์  ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจําลองเพ่ือนําไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจําลองความคิด  และการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการ
ออกแบบภาพ 2 มิติ  ภาพ 3 มิติ  หรือนําเสนอผลงาน  
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทํางานกลุ่ม  กระบวนการเทคโนโลยี  ผลิตช้ินงาน
อย่างสร้างสรรค์  เพ่ือให้มคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในการสร้างช้ินงานที่ตอบสนองความต้องการใช้งาน
ด้วยความรับผิดชอบ  รักษาสิ่งแวดล้อม  สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างเห็น
คุณค่าตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/5 , ม.4-6/7 
รวม    7   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



170 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                            สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  การงานเพ่ิมเติม 5            รหัสวิชา  ง32202                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  40  ชั่วโมง 
            

 ศึกษาวิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต  การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  การขยายพันธ์ุพืช  วัสดุ  
อุปกรณ์  การเตรียมดิน  ธาตุอาหารพืช  การตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  การปลูกพืช
ตามฤดูกาล การดูและรักษา 
 โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะ    
ในการแสวงหาความรู้เพ่ือการดํารงชีวิต  เพ่ือให้ มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทาํงาน       
สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน  
เพ่ือการอนุรักษ์  สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/5 , ม.4-6/7 
รวม    7   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                            สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  การงานเพ่ิมเติม 6             รหัสวิชา  ง32204                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  40  ชั่วโมง 
            
 ศึกษาเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ระบบการปลูก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก
พืช สารละลายที่พืชต้องการ การเตรียมสารละลาย การตรวจสอบค่าเข้มข้นของสารละลาย  
การตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่าง  การปลูกพืชและการดูแลรักษา 
 โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการทํางานกลุ่ม  ทักษะการจัดการ  เพ่ือให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ในการปลูกพืชในสภาพที่ไม่เอ้ืออํานวย  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการในงานที่ผลิตเอง  หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อ่ืนผลิต ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/5 , ม.4-6/7 
รวม    7   ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1       รหัสวิชา  อ31101                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาและเข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอรอ้ง คําแนะนํา ความแตกต่าง     
ด้านภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงได้
เหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมลู ข่าวสาร บทความสารคดี บันเทิงคดี    
สื่อความท่ีเป็นความเรียง ในแบบต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวขอ้ต่าง ๆ 
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     
เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางท่องเที่ยว         
การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้  
และให้เหตุผล เก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์สื่อการเรียนทางภาษา แลผลจากการฝึกทกัษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสม
กับตนเอง สามารถนําข้อมูลความคิดรวบยอด และความคิดเจรจาโน้มน้าว ต่อรองเก่ียวกับ
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิน่ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และ            
มีประสิทธิภาพนําเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น  โดยใช้เคา้โครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วย
ความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทยีบ นําความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ     
ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของความรู้  ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือขยาย
โลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลายการเข้าสู่สังคมอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 
 โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน คําช้ีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา ตลอดจนเข้าใจภาษาและ
ภาษาในการสื่อสาร ได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ
ตีความ ข้อมูลข่าวสาร บทความสารคดี บันเทิง ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ใช้ภาษาเพ่ือ     
การสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชน เพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
 ต 1.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 
 ต 1.3 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
 ต 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
 ต 2.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
 ต 3.1  ม.4-6/1 
 ต 4.1  ม.4-6/1 
 ต 4.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
รวม    21  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2       รหัสวิชา  อ31102                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาและเข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอรอ้ง คําแนะนํา ความแตกต่าง    
ด้านภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงได้
เหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมลู ข่าวสาร บทความสารคดี บันเทิงคดี      
สื่อความท่ีเป็นความเรียง ในแบบต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวขอ้ต่าง ๆ 
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล        
เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย  ลมฟ้าอากาศ  การเดินทางท่องเที่ยว       
การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้  
และให้เหตุผล เก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกึทักษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการเรียน             
ที่เหมาะสมกับตนเอง  สามารถนําข้อมูลความคิดรวบยอด และความคิดเจรจาโน้มน้าว ต่อรอง
เก่ียวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์       
และมีประสทิธิภาพนําเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น  โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษา
ด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรมเปรยีบเทียบ นําความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ
ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของความรู้  ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือขยาย
โลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลายการเข้าสู่สังคมอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 
 โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน คําช้ีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา ตลอดจนเข้าใจภาษาและ
ภาษาในการสื่อสาร ได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ
ตีความ ข้อมูลข่าวสาร บทความสารคดี บันเทิง ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ใช้ภาษา                
เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชน เพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพ 
    
รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
 ต 1.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 
 ต 1.3 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
 ต 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
 ต 2.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
 ต 3.1  ม.4-6/1 
 ต 4.1  ม.4-6/1 
 ต 4.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
รวม    21  ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3       รหัสวิชา  อ32101                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา คําแนะนํา คําช้ีแจง คาํอธิบาย ข่าว ประกาศ โฆษณา เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
จากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ บทร้อยกรอง บทสนทนา เรื่อง
จากสื่อประเภทต่าง ๆ ข้อมลูเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ์สถานการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม ท้องถิน่  ความแตกต่างระหว่าง คําศัพท์ ข้อความ  วล ีสํานวน  โครงสร้าง
ประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 โดยการใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน อ่านออกเสียง อ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโต้ตอบเพ่ือขอและให้ข้อมลู บรรยาย
ความรู้สึก  แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์           
ใช้ข้อความ สํานวน นํ้าเสียง ในการค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้  ตามกระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม      
หลักภาษา มีคณุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีเจตคติที่ดี     
ต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ อย่างมี
คุณธรรม ซื่อสตัย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง         
รักความเป็นไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ต 1.1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 
 ต 1.2   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 
 ต 1.3 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3  
 ต 2.1 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 
 ต 2.2 ม.5/1 , ม.5/2 
 ต 3.1 ม.5/1 
 ต 4.1 ม.5/1 
 ต 4.2 ม.5/1 , ม.5/2                                              
รวม    21   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4       รหัสวิชา  อ32101                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา คําแนะนํา คําช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือ ข่าว ประกาศ โฆษณา เรื่องที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี จากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นความเรียงและไมใ่ช่ความเรียง ข้อความ บทรอ้ยกรอง         
บทสนทนา เรือ่งจากสื่อประเภทต่าง ๆ ข้อมูลเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ท้องถิ่น  ความแตกต่างระหว่าง คําศัพท์ ข้อความ  วล ีสํานวน  
โครงสร้างประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  
 โดยการใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง อ่าน อ่านออกเสียง อ่านจับใจความสาํคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโต้ตอบเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยายความรู้สึก แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ใช้ข้อความ สํานวน นํ้าเสียง ในการค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้  ตามกระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา มคีุณภาพ 
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหา
ความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย และรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ต 1.1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 
 ต 1.2   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 
 ต 1.3 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3  
 ต 2.1 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 
 ต 2.2 ม.5/1 , ม.5/2 
 ต 3.1 ม.5/1 
 ต 4.1 ม.5/1 
 ต 4.2 ม.5/1 , ม.5/2                                              
รวม    21   ตัวชี้วัด 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5       รหัสวิชา  อ33101                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา คําแนะนํา คําช้ีแจง คาํอธิบาย ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ โฆษณา เรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี จากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ บทร้อยกรอง   
บทสนทนา เรือ่งจากสื่อประเภทต่างๆ ข้อมูลเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ์ สถานการณ์จริงและจําลอง 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ท้องถิ่น  ความแตกต่างระหว่าง คําศัพท์ ข้อความ  
วลี สํานวน คําพังเพย สุภาษิต บทกลอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย วิถีชีวิต ความเช่ือ โครงสร้าง
ประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 โดยการใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน อ่านออกเสียง อ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโต้ตอบเพ่ือขอและให้ข้อมลู บรรยาย
ความรู้สึก แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์          
ใช้ข้อความ สํานวน นํ้าเสียง ในการค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้  ตามกระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา มีคุณภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย 
และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ต 1.1   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 
 ต 1.2   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 
 ต 1.3 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3  
 ต 2.2 ม.6/1 , ม.6/2 
 ต 3.1 ม.6/1 
 ต 4.1 ม.6/1 
 ต 4.2 ม.6/1 , ม.6/2 
รวม    18   ตัวชี้วัด   
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6       รหัสวิชา  อ33102                  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  60  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา คําแนะนํา คําช้ีแจง คาํอธิบาย คู่มือการใช้ ข่าว ประกาศ โฆษณา เรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี บทร้อยกรอง บทละครสั้น สิง่ของ ภาพ จากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นความเรียงและ
ไม่ใช่ความเรียง ข้อความ บทร้อยกรอง บทสนทนา เรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ ข้อมูลเก่ียวกับตัวเอง 
ประสบการณ์ สถานการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสงัคม ท้องถิ่น  ความแตกต่าง
ระหว่าง คําศัพท์ ข้อความ  วลี สํานวน  โครงสร้างประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา ความรู้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 โดยการใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน อ่านออกเสียง อ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโต้ตอบเพ่ือขอและให้ข้อมลู บรรยาย
ความรู้สึก แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ใช้
ข้อความ สํานวน นํ้าเสียง ในการค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้  ตามกระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา มีคุณภาพ อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามมารยาทสงัคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา      
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ 
อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  
รักความเป็นไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ต 1.1   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 
 ต 1.2   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 
 ต 1.3 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3  
 ต 2.2 ม.6/1 , ม.6/2 
 ต 3.1 ม.6/1 
 ต 4.1 ม.6/1 
 ต 4.2 ม.6/1 , ม.6/2 
รวม    18   ตัวชี้วัด   
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1    รหัสวิชา  อ31201                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง    

 

ศึกษาประโยค  ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากเรื่องที่เป็นสารคดี 
และบันเทิงคดี เช่น บทความที่เก่ียวข้องกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แล้วจับใจความสําคัญ สรุป
ความ ตีความ บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเขียนบรรยายความรู้สึก     
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ      
อย่างเหมาะสมเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือ ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคมเปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาและของประชาคมอาเซียน อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค สํานวน ขอ้ความต่างๆ ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็น             
ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียน และความเพลิดเพลินสนุกสนาน สามารถ      
ใช้ภาษารับสาร และสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ  

 
ผลการเรียนรู ้
 1.    อ่านประโยค,ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากเรื่องที่เป็นสารคดี  
              และบันเทิงคดี เช่น บทความที่เก่ียวข้องกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แล้วจับใจความ 

 สําคัญ สรุปความ ตีความ บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
        2.    เขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์  
  เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 3.    เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือ ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความ 

 สนใจของสังคม 
        4.    เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และทีม่าของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ 
  เจ้าของภาษาและของประชาคมอาเซียน 
        5.    อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สํานวน ข้อความต่างๆ 
 6.    ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก 

    แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 7.    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูที่ได้จากการค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
รวม    7   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2    รหัสวิชา  อ31203                   จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 2         เวลา 40 ชั่วโมง    
 

ศึกษาการอ่านออกเสียง ข้อความ บทความ และเทพนิยาย ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียน  
ประโยค ข้อความ ใหส้ัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเรียงและไมใ่ช่ความเรียง จากการฟังหรืออ่าน 

จับใจความสําคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เขียนบรรยายความรู้สึก 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ จากประสบการณ์อย่างมีเหตุผล เขยีนสรุปใจความสําคัญที่ได้
จากกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เขียนวิถีชีวิต ความเช่ือ ที่มาของประเพณี  
เจ้าของภาษา และประชาคมอาเซียน  โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเขียนแผ่นพับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่มช่ืีอเสียง   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการคิด  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล 
กาลเทศะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อ่านออกเสียง ข้อความ บทความ และเรื่องสั้นๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน 
2.   เขียนประโยค ข้อความ ให้สมัพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง จากการฟัง 
   หรืออ่าน 
3.   จับใจความสําคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน   
4.   เขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ เรื่องต่างๆท่ีอ่านอย่าง อย่างมีเหตุผล 
5.   เขียน สรุปใจความสําคัญที่ได้จากการอ่าน จากสื่อต่างๆตามความสนใจ  
6.   เขียน วิถีชีวิตความเช่ือ ที่มาของ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของเจ้าของภาษาและ 
 ประชาคมอาเซียน 
7.   อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 
8.   เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูที่ได้จากการค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

รวม    8  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรยีนเพ่ิมเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3     รหัสวิชา อ32201         จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที่ 1   จํานวน  40  ชั่วโมง  
 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตีความ 
วิเคราะห์เก่ียวกับข้อความ  ขอ้มูล ข่าวสาร บทความ สารคดี  บันเทิงคดี  ป้าย ประกาศ โฆษณา
สินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  สื่ออิเลคทรอนิกส์  แสวงหาวิธีการ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง  นําเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ใน
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น แสดงความคิดรวบยอด  แสดงความรู้ที่เก่ียวข้องกับกับกลุ่มสาระอ่ืน มีความ
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีของไทยกับต่างประเทศ   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการตีความ กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เพ่ือให้เห็นคุณค่า ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ มีความรู ้
ทักษะ ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาตนเองสู่     
ความเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และเรื่องสั้นถูกต้องตาม  
  หลักการอ่าน  
 2.  อ่านแล้วเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ 
  อย่างมีเหตุผล 
 3.  อ่านแล้วเขียนสรุปใจความสาํคัญที่ได้จากการเหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 
 4.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกริิยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตาม 
  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
  5.  อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวนคําพังเพย 
   สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
  7.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
   ชุมชนและสังคม 
รวม    6   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4    รหัสวิชา อ32203         จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที่ 2     จํานวน 40  ชั่วโมง  
 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตีความ 
วิเคราะห์เก่ียวกับข้อความ  ขอ้มูล  ข่าวสาร  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  ป้าย ประกาศ โฆษณา
สินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  สื่ออิเลคทรอนิกส์  แสวงหาวิธีการ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง  นําเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ใน
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  แสดงความคิดรวบยอด  แสดงความรู้ที่เก่ียวข้องกับกับกลุ่มสาระอ่ืน         
มีความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีของไทยกับ
ต่างประเทศ   

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการตีความ กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือให้เห็นคุณค่า ความสาํคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ มีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และเรื่องสั้นถูกต้องตาม  
  หลักการอ่าน  
 2.  อ่านแล้วเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ 
  อย่างมีเหตุผล 
 3.  อ่านแล้วเขียนสรุปใจความสาํคัญที่ได้จากการเหตุการณ์และสถานการณต์ามความสนใจ 
 4.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกริิยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตาม 
  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
 5.  อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวนคําพังเพย 
  สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 7.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
  ชุมชน และสังคม 
รวม    6   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5      รหัสวิชา  อ33201                       จํานวน 1 หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                          ภาคเรียนที่ 1                         จํานวน  40 ชั่วโมง 
 

  อ่านออกเสียง ข้อความ  ข่าว บทร้อยกรอง และบทละครสัน้ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียน 
ประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากการฟังหรืออ่านจับใจความ
สําคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากอ่าน เขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ   ประสบการณ ์ข่าว อย่างมีเหตุผล  เขียนสรุปใจความสําคัญที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข่าวกิจกรรม เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ  เขียนวิถีชีวิต  ความเช่ือ ที่มาของ
ประเพณีตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  เขียนบทกลอนเก่ียวกับเรื่องที่สนใจ โดยเปรยีบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เขียนรายงานเก่ียวกับวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาหรือของไทย  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการคิด  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล รู้จัก
กาลเทศะ ใฝ่เรยีนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการทํางาน และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว บทร้อยกรองและบทละครสัน้ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน 
  2. เขียนประโยค ข้อความ ให้สมัพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากการฟัง 
  หรืออ่าน 
  3.   จับใจความสําคัญ สรุปใจความ  ตีความ และแสดงความเห็นจากการอ่าน   
  4. เขียนบรรยายความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ เรื่องต่าง ๆ ประสบการณ์ ข่าว   
  อย่างมีเหตุผล 
   5.   เขียน สรุปใจความสําคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าว  กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ 
  ตามความสนใจ 
 6.   เขียน วิถีชีวิต ความเช่ือ  ที่มาของ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ตามหลักของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
   7.   เขียนบทกลอนเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ โดยเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

ประโยคภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
    8.  เขียนรายงานเก่ียวกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของชาติในประชาคมอาเซียน 



184 
 

 รวม   8  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6   รหสัวิชา อ33203                    จํานวน  1.0  หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                         ภาคเรียนที่ 2                         จํานวน  40  ชั่วโมง 
 

         อ่านออกเสียง  ข้อความ ถูกต้อง  ตามหลักการอ่าน  เขียนประโยค  ข้อความ ให้สมัพันธ์กับ
สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากการฟัง  หรืออ่าน เขียนข้อความบอกแนวการเรียนของ
ตนเองได้ เขียนเติมคํา/ข้อความในบทอ่านเรื่องราว เก่ียวกับท้องถิ่นได้เขียนข้อความ/เรื่องราว
กิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม ความสนใจได้ บอกข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องราว/ หนังสือที่ชอบได้ เขียนนําเสนอข้อมูล เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการคิด 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   ความเพลิดเพลิน  สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล 
กาลเทศะ ใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้ มุ่งมัน่ในการทํางาน และคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการเรียนรู ้
    1. อ่านออกเสียง  ข้อความ ถูกต้อง  ตามหลักการอ่าน2.   เขยีนประโยค  ขอ้ความ ให ้
              สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากการฟัง  หรืออ่าน 
    3.   เขียนข้อความบอกแนวการเรียนของตนเองได้ 
    4.   เขียนเติมคํา/ข้อความในบทอ่านเรื่องราว เก่ียวกับท้องถิ่นได้ 
    5.   เขียนข้อความ/เรื่องราวกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม ความสนใจได้ 
 6.   บอกข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องราว/ หนังสือที่ชอบได้ 
    7.   เขียนนําเสนอข้อมูล เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
รวม   7   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  1       รหัสวิชา  อ31202         จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4            ภาคเรยีนที่ 1         เวลา  40 ชั่วโมง    

 

ศึกษาการใช้ภาษาในการฟัง พูดคําช้ีแจง  คําบรรยาย  คําแนะนํา ในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการ   บรรยายลักษณะบุคคล  การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และ
บริการผู้อ่ืน  ถา่ยโอนข้อมูลที่ได้ฟัง  อ่านออกเสียง คําวลี สํานวนง่ายๆ ประโยคคําสั่ง คําขอร้อง 
คําแนะนําคําอธิบาย  ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรือ่งราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่
ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นคําพูดของตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ 
สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต้องการ ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเองเพ่ือเปรียบเทียบ
ข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน  ท้องถิ่น  สังคม  ประสบการณ์ส่วนตัว 
การศึกษาการทํางาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสําคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด สื่อความกระบวนการทํางานกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มี
วินัยอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนฟังและพูด บรรยายลักษณะ นิสัย ของบุคคล กิจวัตรประจําวัน และใช้ภาษาได้ 
 เหมาะสมตามสถานการณ์จําลอง  สถานการณ์จริง   
2.  นักเรียนฟังและพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ชอบ ไม่ชอบ ใช้ภาษาในการ 
 สมัครงานได้  
3.  นักเรียนฟังและพูดอธิบายเก่ียวกับการซื้อขาย  การต่อรองราคา  การเสนอ และ ยอมรับ 
 เก่ียวกับสินค้า  โดยใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์   
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4.  นักเรียนฟัง และพูด สื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จําลองเก่ียวกับมารยาทใน 
 การรับประทานอาหาร  การพูดคุยเก่ียวกับรายการอาหาร  และใช้ภาษาบรรยายเกี่ยวกับ 
 อาหารได้เหมาะสม  
5.  นักเรียนฟังและพูด สื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จําลอง  ในการเดินทาง 
 ท่องเที่ยว  พูดบรรยายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นใช้ภาษาในการกล่าวร้องทุกข์ได้เหมาะสม  

   รวม    5   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  2       รหัสวิชา  อ31204          จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 2       เวลา  40  ชั่วโมง    
 

ศึกษาการใช้ภาษาในการ ฟัง พูด คําช้ีแจง  คําบรรยาย คําแนะนํา  ในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการ  บรรยายลักษณะบุคคล  การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล  ความช่วยเหลือ     
และบริการผู้อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง อ่านออกเสียง คํา วลี  สํานวนง่าย ๆ ประโยคคําสั่ง  คําขอรอ้ง  
คําแนะนํา คําอธิบาย  ข้อความท่ีซับซ้อน  ข้อมลู บทอ่าน เรื่องราวสั้น ๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่
ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็คทรอนิคส์  แล้วถา่ยโอนเป็นคําพูดของตนเอง  ในรูปแบบ
ต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต้องการ  ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพ่ือ
เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ท้องถิ่น สังคม ประสบการณ์
ส่วนตัว  การศึกษา การทํางาน ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  วันสําคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด สื่อความกระบวนการทํางานกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้ที่    
มีวินัยอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบคน้ข้อมูลจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้     
 1.  นักเรียนฟังและพูด บรรยายเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง รายการ 
  โทรทัศน์ ที่นักเรียนชอบทําในเวลาว่าง และแสดงบทบาทสมมติโดยใช้ภาษาได้เหมาะสม 
  กับเหตุการณ์ 
 2.  นักเรียนฟังและพูด อธิบายเก่ียวกับวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ แสดง 
  ปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อนักเรียนได้ฟังข่าวเก่ียวกับการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย 
 3.  นักเรียนฟัง และพูด อธิบายเก่ียวกับข้อดีข้อเสียของการเล่นกีฬาการดูแลตนเองให้ 
  ปลอดภัยขณะเล่นกีฬา และสามารถให้คําแนะนํา ผู้ทีม่ีปัญหาด้านสุขภาพได้  
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 4.  นักเรียนฟัง พูด และจัดการเกี่ยวกับ งานเฉลิมฉลอง ตามเทศกาลของ วัฒนธรรมไทยและ 
  ต่างชาติได้     
 5.  นักเรียนฟัง พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับข้อดี ข้อเสีย ของการใช้เทคโนโลยีใน 
  การศึกษา และแสดงบทบาทสมมติได้   
 6. ฟัง พูด ตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อที่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆ  
  ถ่ายโอนเป็นถ้อยคําของตนเองได้ 
 รวม 6 ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3        รหัสวิชา อ32202                  จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที่ 1    จํานวน 40  ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับภาษาและฝึกทกัษะทางภาษาทั้ง 4  ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้น 
การฝึกทักษะฟัง–พูด อย่างเข้มข้นและเพียงพอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คํา ศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษา 
การออกเสียงคํา ประโยค การลงเสียงหนัก–เบา เสียงสูง–ตํ่า การพูดรวบคํา การตีความจากสํานวน
ภาษาและน้ําเสียงของผู้พูด วัฒนธรรม ประเพณี และวิถชีีวิตของชาวต่างชาติ รวมทั้งวิธีการฝึกทักษะ
การฟังและพูดโดยกําหนดเน้ือหาในหัวข้อ การเช่าที่พักอาศัยในเมืองใหญ่ การต่อรองราคาสินค้า     
การประกอบอาชีพ ร้านอาหารประเภทต่างๆ และการสั่งอาหารการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ ภูมิศาสตร์และสถานที่สําคัญของโลก การท่องเทีย่วในมหานครนิวยอร์ก ความเครียดและ
การผ่อนคลาย และการใช้ภาษาเพ่ือ การสื่อสารในชีวิตจริง เพ่ือฝึกทักษะการฟัง จับใจความ         
การถ่ายโอนข้อมูลเป็นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  
 โดยใช้การวิเคราะห์ความ สรปุความและตีความจากสํานวนภาษาและนํ้าเสียงของผู้พูด การพูด
แสดงความคิดเห็น การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การพูดขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึกและ  
ให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรุปและนําเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
จําลองและสถานการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม     
เห็นคุณค่าและความสําคัญของภาษาต่างประเทศ ในการใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้    
การทํางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสทิธิภาพ ในการสื่อความ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  จับใจความสําคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังบท 
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  สนทนาและคําบรรยายได้ถูกต้อง 
 2.  อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่ฟัง 
  และอ่าน รวมทั้งระบุ และเขยีนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค 
  และข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 
 3.  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟัง 
  และอ่านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 4.  ระบุและอ่านออกเสียงคําประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 5.  พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
  เรื่อง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านได้อย่างเหมาะสม 
 6.  วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
 7.  ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่าง 
  เหมาะสม 
 8.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกริิยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และ 
  สถานที่ ตามมารยาททางสังคมและ วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา 
รวม   8   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4        รหัสวิชา อ32204        จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที่ 2            จํานวน  40  ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับภาษาและฝึกทกัษะทางภาษาทั้ง 4  ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้น 
การฝึกทักษะฟัง–พูด อย่างเข้มข้นและเพียงพอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คําศัพท์ สํานวนโครงสร้างภาษา 
การออกเสียงคํา ประโยค การลงเสียงหนัก–เบา เสียงสูง–ตํ่า การพูดรวบคํา การตีความจากสํานวน
ภาษาและน้ําเสียงของผู้พูด วัฒนธรรมประเพณี และ วิถีชีวิตของชาวต่างชาติรวมทั้งวิธีการฝึกทักษะ
การฟังและพูดโดยกําหนดเน้ือหาในหัวข้อ การบรรยายลักษณะท่าทางและอุปนิสัย ของบุคคล การ
เรียนวิชาต่างๆ ในโรงเรียน ปัญหาส่วนตัว การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแวดลอ้มใกล้ตัว ข่าว บุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล เรือ่งแปลกประหลาดเหลือเช่ือ เค้าโครงเรื่องภาพยนตร์แบบต่างๆ  
 โดยใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง เพ่ือฝึกทักษะการฟัง จับใจความ การถ่ายโอนข้อมูลเป็น
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความ สรปุความและตีความจากสํานวนภาษา และ
นํ้าเสียงของผู้พูด การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมลู การพูดขอร้อง ตอบรับ 
ปฏิเสธ แสดงความรู้สึก และให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรุปและนําเสนอข้อมูล การแสดง
บทบาทสมมุติตามสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง ทั้งในและนอกห้องเรียนทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และ
มารยาททางสังคม เห็นคุณคา่และความสําคัญของภาษาต่างประเทศในการใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ค้นคว้า หาความรู้ การทํางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพ    
ในการสื่อความ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  จับใจความสําคัญ วิเคราะหค์วาม สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง

บทสนทนาและคํา บรรยายได้ถูกต้อง 
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 2.  อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่ฟัง
และอ่าน รวมทั้งระบุ และเขยีนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 

 3.  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟัง
และอ่านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 4.  ระบุและอ่านออกเสียง คํา ประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 

 5.  พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านได้อย่างเหมาะสม 

 6.  วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนําไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 

 7.  ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 

 8.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกริิยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา 

รวม    8   ผลการเรียนรู้ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5        รหัสวิชา  อ33202               จํานวน  1.0  หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                        ภาคเรียนที่ 1    จํานวน  40  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของ
กระบวนการฟัง กระบวนการพูดใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย  
ใช้คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร และมารยาททางสังคม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก เห็นคณุค่าของภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 โดยใช้การวิเคราะห์ความ สรปุความและตีความจากสํานวนภาษาและนํ้าเสียงของผู้พูด การพูด
แสดงความคิดเห็น การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การพูดขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึกและ  
ให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรุปและนําเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
จําลองและสถานการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม     
เห็นคุณค่าและความสําคัญของภาษาต่างประเทศ ในการใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้    
การทํางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสทิธิภาพ ในการสื่อความ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
ผลการเรียนรู้    
 1.   ปฏิบัติตามคําช้ีแจง ตําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟัง มีทักษะในการฟังโดยสามารถตีความ 
             วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง นํ้าเสียง กริยาท่าทาง และสรุปความ ถา่ยโอนเป็นภาษาพูด และเขยีนได้ 
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             อย่างสร้างสรรค์ 
 2.   พูดนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง/ประสบการณ์ข่าว / เหตุการณ์เรื่องราวและสถานการณ์ 
             ตามความสนใจ 
 3.   พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม  
             และโลก พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบอย่างสร้างสรรค์ 
 4.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้คําศัพท์ สํานวน  
             โครงสร้างภาษาให้เหมาะกับสถานการณ์ และมารยาททางสังคม 
 5.   พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ค้นคว้าสืบค้นและบันทึกสรุป 
 รวม    5   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                         สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6        รหัสวิชา  อ33204                   จํานวน 1.0 หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                         ภาคเรียนที่ 2                        จํานวน  40  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของ
กระบวนการฟัง กระบวนการพูดใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย  
คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร และมารยาททางสังคม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องราว ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก เห็นคณุค่าของภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 โดยใช้การวิเคราะห์ความ สรปุความและตีความจากสํานวนภาษาและนํ้าเสียงของผู้พูด การพูด
แสดงความคิดเห็น การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การพูดขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึกและ  
ให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรุปและนําเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
จําลองและสถานการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม     
เห็นคุณค่าและความสําคัญของภาษาต่างประเทศ ในการใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้    
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การทํางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสทิธิภาพ ในการสื่อความ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
ผลการเรียนรู้     
 1.   ปฏิบัติตามคําช้ีแจง ตําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟัง มีทักษะในการฟังโดยสามารถ 
             ตีความ วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง นํ้าเสียง กริยาท่าทาง และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด  
  และเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.    พูดนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง / ประสบการณ์ข่าว / เหตุการณ์เรื่องราวและ 
              สถานการณ์ตามความสนใจ 
 3.  พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  
  สังคมและโลก พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบอย่างสร้างสรรค์ 
 4.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้คําศัพท์ สํานวน  
              โครงสร้างภาษาให้เหมาะกับสถานการณ์ และมารยาททางสังคม 
 5.   พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ค้นคว้าสืบค้นและบันทึกสรุป 
รวม   5   ผลการเรียนรู้ 
 
  
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 รหัสวิชา อ31205         จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1        เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล คําขอรอ้ง คําช้ีแจง คําอธิบาย ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน สื่อ
ความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการคําแนะนํา 
อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ข่าว ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพการเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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 โดยใช้การสนทนาและเขียนโต้ตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูล แสดงความต้องการ ให้ความช่วยเหลือ         
ในสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณ์ตนเอง สื่อสารอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ 
อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  
รักความเป็นไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
ผลการเรียนรู้     
 1.   เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 
 2.   เข้าใจ ตีความ จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิง่ที่ฟัง เก่ียวกับ 
  ข่าวสาร ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
 3.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน 
 4.   ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพ่ือดําเนินการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ กัน โดยใช้
  สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 
 5.  ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน เสนอบริการแก่ผู้อ่ืน เจรจา
  ต่อรอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 6.   แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 
 7.   นําเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานที่เก่ียวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป 
 8.   ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม
  ของเจ้าของภาษา 
 9.   แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 10.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค
  และข้อความท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้นและนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 11.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ 
  เช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
รวม    5   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   รหัสวิชา อ31206        จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรยีนที่ 2      เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล คําขอรอ้ง คําช้ีแจง คําอธิบาย ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน      
สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คําแนะนํา อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณขีองเจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องต่าง ๆ ใกลตั้ว  ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ข่าว 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
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 โดยใช้การสนทนาและเขียนโต้ตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูล แสดงความต้องการ ให้ความช่วยเหลือ         
ในสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณ์ตนเอง สื่อสารอย่างต่อเน่ือง    
และเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
และสังคมมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบ
อาชีพ อย่างมีคุณธรรม ซื่อสตัย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ  
อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย และรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
ผลการเรียนรู้     
 1.   เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 
 2.   เข้าใจ ตีความ จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิง่ที่ฟัง เก่ียวกับ 
  ข่าวสาร ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
 3.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน 
 4.   ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพ่ือดําเนินการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ กัน โดยใช้
  สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 
 5.   ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน เสนอบริการแก่ผู้อ่ืน เจรจา
  ต่อรอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 6.   แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 
 7.   นําเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานที่เก่ียวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป 
 8.   ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม 
  ของเจ้าของภาษา 
 9.   แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 10.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค
  และข้อความท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้นและนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 11.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ 
  เช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
รวม   11   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 รหัสวิชา อ32205        จํานวน  0.5   หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1       เวลา   20  ชั่วโมง 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล คําขอรอ้ง คําช้ีแจง คําอธิบาย ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อ
ความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการคําแนะนํา 
อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ข่าว ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 โดยใช้การสนทนาและเขียนโต้ตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูล แสดงความต้องการ ให้ความช่วยเหลือ       
ในสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณ์ตนเอง สื่อสารอย่างต่อเน่ือง   
และเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
และสังคมมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบ
อาชีพ อย่างมีคุณธรรม ซื่อสตัย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ               
อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย และรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
ผลการเรียนรู้     
 1.   เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 
 2.   เข้าใจ  ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร  
  บทความจากสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน 
 4.   ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือดําเนินการสื่อสาร โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่ง
  การเรียนรู้ในและนอกสถานศกึษา 
 5.   ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ 
  เก่ียวกับ เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยใช้ประโยชน์จาก 
  สื่อภาษาอังกฤษ 
 6.   แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 
 7.   นําเสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆกิจกรรมสินค้า หรือบริการในท้องถิน่ 
  ของตนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 8.   ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม 
  ของเจ้าของภาษา 
 9.   แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 10.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค 
  และข้อความท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้นและนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 11.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ 
  เช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
รวม   11   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  รหัสวิชา อ32206        จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรยีนที่ 2          เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล คําขอรอ้ง คําช้ีแจง คําอธิบาย ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน         
สื่อความหมายตามบรบิทต่าง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คําแนะนํา อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณขีองเจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องต่าง ๆ ใกลตั้ว  ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ข่าว 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก  เก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอ้ม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเวลาว่างและ
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นันทนาการ สขุภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 โดยใช้การสนทนาและเขียนโต้ตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูล แสดงความต้องการ ให้ความช่วยเหลือ          
ในสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณ์ตนเอง สื่อสารอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า           
ความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม สามารถนา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
และสังคมมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบ
อาชีพ อย่างมีคุณธรรม ซื่อสตัย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ              
อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย และรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
ผลการเรียนรู้     
 1.   เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 
 2.   เข้าใจ  ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร  
  บทความจากสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน 
 4.   ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือดําเนินการสื่อสาร โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่ง 
  การเรียนรู้ในและนอกสถานศกึษา 
 5.   ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ 
  เก่ียวกับ เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยใช้ประโยชน์จาก 
  สื่อภาษาอังกฤษ 
 6.   แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 
 7.   นําเสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆกิจกรรมสินค้า หรือบริการในท้องถิน่ 
  ของตนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 8.   ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม
  ของเจ้าของภาษา 
 9.   แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 10.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค
  และข้อความท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้นและนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 11.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ 
  เช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
รวม   5   ผลการเรียนรู ้
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
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รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 รหัสวิชา อ33205            จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1        เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล คําขอรอ้ง คําช้ีแจง คําอธิบาย ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน       
สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คําแนะนํา อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณขีองเจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องต่าง ๆ ใกลตั้ว  ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ       
ข่าว ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก เก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอ้ม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเวลาว่างและ
นันทนาการ สขุภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 โดยใช้การสนทนาและเขียนโต้ตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ      
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูล แสดง
ความต้องการ ให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง
และประเด็นต่าง ๆ ของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณ์
ตนเอง สื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนา มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับ
ที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย และรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
ผลการเรียนรู้     
 1.   เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 
 2.   เข้าใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อที่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆท่ี 
  ซับซ้อนขึ้น โดยถ่ายโอนเป็นข้อความท่ีใช้ถอ้ยคําของตนเอง 
 3.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน 
 4.   ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรปูแบบต่างๆ กับ
  บุคคลภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 5.   สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือ
  การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
 6.   แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 
 7.   นําเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้หรือบริการในท้องถิ่นของตน 
  ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 
 8.   นําเสนอบทละครสั้น (Skit) โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาหรือแต่งขึ้นเอง 
  อย่างอิสระด้วยความเพลิดเพลิน 
 9.   ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม 
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  ของเจ้าของภาษา 
 10.  แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 11.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค 
  และข้อความท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้นและนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 12.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ 
  เช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
รวม   5   ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 รหัสวิชา อ33206         จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล คําขอรอ้ง คําช้ีแจง คําอธิบาย ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน  
สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คําแนะนํา อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณขีองเจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องต่าง ๆ ใกลตั้ว  ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ   
ข่าว ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก   เก่ียวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอ้ม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเวลาว่างและ
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นันทนาการ สขุภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 โดยใช้การสนทนาและเขียนโต้ตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ ให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูล แสดงความ
ต้องการ ให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ ของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณ์ตนเอง 
สื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม ซือ่สัตย์สุจริต มวิีนัย ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทาํงาน  
มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย และรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 
ผลการเรียนรู้     
 1.   เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 
 2.   เข้าใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อที่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆท่ี 
  ซับซ้อนขึ้น โดยถ่ายโอนเป็นข้อความท่ีใช้ถอ้ยคําของตนเอง 
 3.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน 
 4.   ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบต่างๆ กับ
  บุคคลภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 5.   สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  
  เพ่ือการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
 6.   แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 
 7.   นําเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินคา้หรือบริการในท้องถิ่นของตน  
  ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 
 8.   นําเสนอบทละครสั้น (Skit) โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาหรือแต่งขึ้นเอง 
  อย่างอิสระด้วยความเพลิดเพลิน 
 9.   ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม 
  ของเจ้าของภาษา 
 10.  แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 11.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค 
  และข้อความท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้นและนําไปใช้อย่างมวิีจารณญาณ 
 12.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ 
  เช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และนําไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
รวม   5   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน   รหัสวิชา จ31207         จํานวน  0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   ภาคเรียนที่ 1   จํานวน  20  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายท่ีฟังและอ่าน
ง่ายๆ  ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมาย
ของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียงในรูปแบบต่างๆตอบคําถาม ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ ใ ช้ใน
ชีวิตประจําวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ  พูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ 
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พร้อมให้เหตุผลสั้นๆพูดหรือ เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส 
และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
 โดยใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนําโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น การทําแผ่นปลิว ประกาศป้ายคําขวัญ นิทรรศการ  การนําเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนการค้นคว้า การสืบค้น และการนําเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2.  ระบุอักษรพินอินอ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
      3.  บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่

 เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
      4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค  
  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
รวม    4   ผลการเรียนรู้ 
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน   รหัสวิชา จ31208        จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   ภาคเรียนที่ 2    จํานวน  20  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายท่ีฟังและอ่าน
ง่ายๆ  อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยค 
หรือข้อความสั้นๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆตอบ
คําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือ
นิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพ ประกอบสนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆพูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเร่ือง
ใกล้ตัว  
 โดยใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนําโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น การทําแผ่นปลิว ประกาศป้ายคําขวัญ นิทรรศการ  การนําเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนการค้นคว้า การสืบค้น และการนําเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การค้นคว้า การสืบค้น การ
รวบรวม การสรุป  และการนําเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  การใช้ภาษาจีนในการสืบค้น  
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2.  ระบุอักษรพินอินอ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
      3.  บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่ 
   เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
      4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค  
  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
      5. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      6. ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
รวม    6    ผลการเรียนรู้ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                   สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน   รหัสวิชา จ32207        จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที่ 1    จํานวน  20  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน
ง่ายๆ  ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมาย
ของคํา กลุ่มคาํ ประโยค หรอืข้อความส้ันๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียงในรูปแบบต่างๆตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มภีาพ ประกอบสนทนาหรือเขยีนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน 
 โดยใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนําโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น การทาํแผ่นปลิว ประกาศป้ายคําขวัญ นิทรรศการ  การนําเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนการค้นคว้า การสืบค้น และการนําเสนอข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กลุ่มสาระการเรยีนรู้อ่ืน  
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
     2.  ระบุอักษรพินอินอ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
     3.  บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือที่เป็น

ความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
     4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค        
 บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
     5. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
     6. ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
รวม    6    ผลการเรียนรู้ 
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน   รหัสวิชา  จ32208       จํานวน   0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ภาคเรียนที่ 2    จํานวน  20  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายท่ีฟังและอ่าน
ง่ายๆ  ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมาย
ของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียงในรูปแบบต่างๆตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพ ประกอบสนทนาหรือเขียนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่าง พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง
หรือเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจพูดและเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
 โดยใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การนําเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนการค้นคว้า การสืบค้น และการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ   
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2.  ระบุอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
      3.  บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่

 เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
      4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
      5. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      6. ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
รวม    6    ผลการเรียนรู้ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน   รหัสวิชา จ33207        จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที่ 1      จํานวน  20  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน
ง่ายๆ  ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมาย
ของคํา กลุ่มคาํ ประโยค หรอืข้อความส้ันๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียงในรูปแบบต่างๆตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มภีาพ ประกอบสนทนาหรือเขยีนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและ
ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ  พูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  บอกความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆพูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง เพ่ือน 
 โดยใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนําโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น การทาํแผ่นปลิว ประกาศป้ายคําขวัญ นิทรรศการ  การค้นคว้า การสืบค้น การรวบรวม การ
สรุป  และการนําเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  การใช้
ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนําโรงเรียน ชุมชน ทอ้งถิ่น การทําแผ่นปลิว ป้าย
คําขวัญ ประกาศ นิทรรศการ การแข่งขันทกัษะ   
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2.  ระบุอักษรพินอินอ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
      3.  บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่ 
   เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 

 บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
      5. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      6. ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
      7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ ์ต่างๆ 
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      8. พูดและเขียน เพ่ือขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
  เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 
      9. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ 
     10. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว  
     11. พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระ หรอืหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือ

 เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 
     12.  พูดและเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
     13. เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตาม

 มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
     14.  บอกช่ือ/คําศัพท์ และตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
  เป็นอยู่ของจีน     
     15.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
     16. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร คํา วลี  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

 และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
     17. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของจีนกับ
  ของไทย 
รวม    17    ผลการเรียนรู้ 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 สาระการเรียนเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน   รหัสวิชา จ33208        จํานวน  0.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที่ 2   จํานวน   20  ชั่วโมง  
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน
ง่ายๆ  ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมาย
ของคํา กลุ่มคาํ ประโยค หรอืข้อความส้ันๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียงในรูปแบบต่างๆตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มภีาพ ประกอบสนทนาหรือเขยีนโต้ตอบใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน บอก
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆพูดหรือเขียนให้
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว พูดหรือเขียนสรุปใจความสาํคัญ สาระ หรอื
หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจพูดและเขียน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง 
และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
 โดยใช้ภาษาจีนในการสืบค้น การค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การใช้ภาษาจีนในการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น แผ่นพับแนะนําโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น การทาํแผ่นปลิว ป้ายคําขวัญ ประกาศ นิทรรศการ การแข่งขันทักษะ ยุวมัคคเุทศก์  การ
นําเสนอข้อมูล ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน  
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2.  ระบุอักษรพินอินอ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
      3.  บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่

 เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
      4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
      5. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      6. ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  
      7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน 
  สถานการณ์ต่างๆ 
      8. พูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
  เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 
      9. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ 
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     10. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว  
     11. พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือ

 เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 
     12.  พูดและเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
     13. เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตาม

 มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
     14.  บอกช่ือ/คําศัพท์ และตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความ
  เป็นอยู่ของจีน     
     15.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
     16. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร คํา วลี  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

 และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
     17. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของจีนกับ
  ของไทย 
รวม   17    ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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คําอธบิายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ - สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา การศึกษาคน้คว้าและสร้างองคค์วามรู ้: IS1  รหัสวิชา I31201 จํานวน  1 หน่วยกิต 
(Research and Knowledge Formation: IS1) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 
 

  ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ต้ังประเด็นปัญหา / ต้ังคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลก ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล ทีส่นับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้ เก่ียวกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมทิุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่ม         
ในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีแก้ปัญหา     
อย่างเป็นระบบ  
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ  
  เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบ
เช่ือมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ต้ังประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2.  ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลทีส่นับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จาก

สาขาวิชาต่างๆ และมทีฤษฎีรองรับ 
 3.  ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 4.  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ เก่ียวกับประเด็นที่เลือกจากแหลง่เรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ  
  และระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
 5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
 6.  จัดกระทําข้อมูล แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
 7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม     
 8.  เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง 
  หรือกลุ่ม 
รวม    8   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ - สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ : IS2 รหัสวิชา I31202 จํานวน  1 หน่วยกิต 
(Communication and Presentation : IS2) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 
เงื่อนไขการเรยีน : ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชา I31201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน 
 

  ศึกษา เรียบเรยีง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ จากรายวิชาเพ่ิมเติม  การศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เก่ียวกับสถานการณ์
ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขยีนโครงร่าง บทนํา เน้ือเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คํา หรอืเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คํา มี
การอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดสื่อสารนําเสนอความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral 
Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) 
  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะใน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทกัษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการ
สร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลกัเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีเขียนโครงร่าง 
 2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 คํา หรือ 
  ภาษาอังกฤษความยาว 2,500 คํา 
 3.  นําเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual  
  Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที ่
  หลากหลาย 
 4.  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
  e-conference, social media online 
 5.  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
รวม    5   ผลการเรียนรู ้
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คําอธบิายรายวิชา  

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                                        กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์
รายวิชา การนําองค์ความรู้ไปใช้บริการสงัคม : IS3                         จํานวน  -  หน่วยกิต 
(Global Education and Social Service Activity : IS3)                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2                     เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 

  เป็นกิจกรรมทีนํ่าความรู้ หรอืประยุกต์ใช้ความรู้หรือประสบการณ์จากสิง่ที่ศึกษาค้นคว้าและ
เรียนรู้จากรายวิชาเพ่ิมเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation – IS1) และการสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation - IS2) 
ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์โครงงาน/โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ
บริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก มีการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการทํางาน 
และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์  วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/
โครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรยีนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจติอาสาที่ไม่มี
ค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมท่ีใหม้ีความรู้ตระหนักรู้ มีสาํนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
เป้าหมายการดําเนนิกิจกรรม 
 1.  วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ IS1  และIS2 เพ่ือกําหนด 
  แนวทาง ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและโลก 
 2.  เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  เค้าโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/

โครงการ 
 3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
 4.  ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 
 5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/โครงการและแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อ 
  ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสํานึกความรับผิดชอบต่อ 
  ตนเองและสังคม 
 6.  แสดงผลงานต่อชุมชน 
รวม    6   เป้าหมาย 



ข้ันตอนการจัดทําหลักสูตรทวิศึกษา (Flow chart) 

ผู้รับผิดชอบ                                                                                          เอกสาร/เก่ียวข้อง   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจต้องการ/ 
รวบรวมข้อมูล 

ทําความเขา้ใจกับวิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภูมิ 

-นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ 
-ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

-กลุ่มบริหารวิชาการ 

-โครงสร้างหลักสูตร 
-วัดผลประเมินผล 
-การเทียบโอนรายวิชา 

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

รับสมัครนักเรยีน/ประชุมผูป้กครอง 

เสนอขอรบัความเห็นชอบ -คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -กลุ่มบริหารวิชาการ 

เห็นชอบ 

นักเรียนจบหลักสูตร 
-งานทะเบียน 
-งานวัดผลและเมินผล 

-งานหลักสูตรทวิศึกษา 

-งานหลักสูตรทวิศึกษา ดําเนนิกิจกรรมการการเรยีนการสอน 
-ครู อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างชยัภูมิ 
-ครูโรงเรียนบ้านค่าวิทยา 

-วุฒิ ม.6 / ป.ว.ช. 

-ใบสมัคร 
-วาระการประชุม 
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คําอธบิายรายวิชา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

2103-1001  งานเชื่อมโลหะเบ้ืองต้น       0-6-2
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กลวด  เช่ือมหุ้มฟลักซ์  งานเริ่มต้นอาร์ก งานเช่ือมเดินแนว  
งานต่อแนวเช่ือม งานเช่ือมพอก งานเช่ือมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตําแหน่ง
ท่าราบ 

2.  สามารถปฏิบัติงานเช่ือมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเช่ือม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเช่ือม
เดินแนวแบบ Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชนในตําแหน่งท่าราบ 

3. สามารถปฏิบัติงานตัดแก๊สด้วยมือ และเคร่ืองตัดอัตโนมัติ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล  

สมรรถนะรายวิชา 
1. เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกลา้ งานเริ่มต้นอาร์ก งานเช่ือมเดินแนว งานต่อ

แนวเช่ือมงาน เช่ือมพอก งานเช่ือมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตําแหน่งทําราบ 
ตามหลักการและ กระบวนการ 

2. เช่ือมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า งานปรับเปลวไฟเช่ือม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเช่ือมเดินแนว
แบบ Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชนตําแหน่งทําราบตามหลักการและกระบวนการ 

3. ตัดแก๊สแผ่นเหล็กกล้า ด้วยมอื และเคร่ืองตัดอัตโนมัติตามแบบกําหนด  
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับงานเช่ือมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนงานเร่ิมต้นอาร์ก งานต่อ
แนวเช่ือมงาน เช่ือมพอก งานเช่ือมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตําแหน่งทําราบ และงานเช่ือม
เดินแนวทุกตําแหน่งทํา เช่ือม งานเช่ือมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเช่ือม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเช่ือม
เดินแนว รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตําแหน่งทําเช่ือมงานตัดด้วยแก๊สโดยใช้อุปกรณ์
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2103-2001 งานเชื่อมไฟฟ้า1 1 - 3 - 2  
วิชาบังคับก่อน : 2103-1001 งานเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น  

จุดประสงคร์ายวิชา  เพ่ือให้ 
1. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์รอยต,อรูปตัวที แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 
2. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ ท่อลับแผ่นเหล็ก 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดลัยส่วนบุคคล

ครบถ้วน  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์รอยต่อรูปตัวที แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 
2. เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ท่อกับแผ่นเหล็ก 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนงาน

เช่ือมต่อรูปตัวที ทุกตําแหน่งท่าเช่ือมตามมาตรฐาน งานเช่ือมท่อกับแผน่เหล็กทุกตําแหน่งท่าเช่ือมตาม
มาตรฐาน งานตรวจสอบงาน เช่ือมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย 

2103-2002 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0 - 6 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมไฟฟ้า 1 (2103-2001) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
1. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์รอยต่อชน 
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ครบถ้วน สมรรถนะรายวิชา 
1. เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์รอยต่อชน 
2. ตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจไต้ตามกระบวนการ  

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับงานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนงานเช่ือมรอยต่อชนทุก

ตําแหน่ง ท่าเช่ือมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลัก
ความปลอดภัยและ  
อาชีวอนามัย 
 
2103-2003 งานทดสอบแบบทําสายสภาพ 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจในหลักการ ทดสอบวัสดุและงานเช่ือม แบบทําลายสภาพ 
2. สามารถปฏิบัติงานทดสอบวัสดุและงานเช่ือม แบบทําลายสภาพ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเบื้องต้นการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเช่ือมโดยการ

ทําลายสภาพ 
2. ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึง วัสดุและงานเช่ือมได้ตามหลักการ  
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเช่ือมโดยการ

ทําลายสภาพ ด้วยวิธีการตีหัก กดหัก ตัดโค้ง ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึง
โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตาม หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 

2103-2004 งานทดสอบแบบไม่ทําลายสภาพ 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจในหลักการทดสอบวัสดุและงานเช่ือมแบบไม่ทําลายสภาพ 
          2. สามารถปฏิบัติการทดสอบวัสดุและงานเช่ือมแบบไม่ทําลายสภาพ 
           3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเช่ือมโดยการไม่
ทําลาย สภาพ 

2. ทดสอบวัสดุและงานเช่ือมด้วยวิธีไม่ทําลายสภาพด้วยการพินิจ(VT) น้ํายาแทรกซมึ(PT) ผง
แม่เหล็ก (MT) คลื่นเสียงความถี่สูง(UT) การตรวจจุดบกพร่องจากภาพถ่ายรังสี (RT) ได้
ตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการเบ้ืองต้นการตรวจสอบวัสดุและงานเช่ือม ด้วยวิธีไม,ทําลาย

สภาพด้วย การพินิจ(VT) น้ํายาแทรกซมึ(PT) ผงแม่เหล็ก(MT) คลื่นเสียงความถี่สูง(UT) การตรวจ
จุดบกพร่องจาก ภาพถ่ายรังสี (RT) โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
2103-2005 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 1 - 3 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมไฟฟ้า 1 (2103-2001) งานเช่ือมไฟฟ้า 2 (2103-2002) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีสามารถปฏิบัติงานเช่ือม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือม 1F, 2F,3Fและ1G, 2G 
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ครบถ้วน  
สมรรถนะรายวิชา 

1.  เช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกลา้คาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือม 1F, 2F,3F และ 
1G, 2Gได้ตาม มาตรฐานที่กําหนด 

2. ตรวจสอบงานเช่ือมเหล็กกลา้คาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือม 1F, 2F,3F และ1G, 2G ด้วยการ
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พินิจได้ตาม ขั้นตอน 
3. วิเคราะห์ข้อบกพร่องงานเช่ือมด้วยการพินิจได้ตามาตรฐาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานเช่ือม เทคนิคงานเช่ือมอาร์กทังสเตน

แก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคารบ์อน ตําแหน่งท่าเช่ือม 1F, 2F, 3FGละ 1G, 2G ตรวจสอบแนวเช่ือมด้วย
การพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
2103-2006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 1 - 3 - 2  

วิชาบังคับก่อน :วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมไฟฟ้า 1 (2103-2001) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและ งานเช่ือมFlux Core Wire แผ่น
เหล็กกล้า คารบ์อนตําแหน่งท่าเช่ือม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G 

2. ตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจไต้ตามมาตรฐาน 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ครบถ้วน  
สมรรถนะรายวิชา 

1.  เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและ งานเช่ือมFlux Core Wire แผ่นเหล็กกล้า 
คาร์บอนตําแหน่ง ท่าเช่ือม 1F, 2F,3F และ 1G, 2G,3G ไต้ตามมาตรฐานที่
กําหนด 

2.  ตรวจสอบเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและ งานเช่ือมFlux Core Wire แผ่น
เหล็กกล้าคารบ์อน ตําแหน่งท่าเช่ือม IF, 2F,3F และ 1G, 20,30 ด้วยการพินิจได้
ตามข้ันตอน 

3. วิเคราะห์ข้อบกพร่องงานเช่ือมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน  
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานเช่ือมเทคนิคงานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊ส 
คลุม และงานเช่ือมด้วย Flux Core Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนในตําแหน่งท่าเช่ือม IF, 2F,3F,4F 
และ 1G, 2G ,36โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2103-2007 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1 - 3 - 2  
วิชาบังคับก่อน : ต้องเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้นก่อน  

จุดประสงคร์ายวิชา เพ่ือให้ 
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบสั่งงานโดยใช้สัญลักษณ์งานเช่ือม 



220 
 

2. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่ 
3. สามารถอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่เขียนแบบช่างเช่ือมโลหะโดยใช้สัญลักษณ์งานเช่ือม 
4. มีกิจนิสัยในการอ่านและเขียนแบบด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อย  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการอ่านและเขียนแบบสั่งงานโดยใช้สัญลักษณ์งานเช่ือมตาม
หลักการ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่งานโลหะแผ่นตามหลักการ 
3. อ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่งานโลหะแผ่นตามมาตรฐานและกระบวนการ 
4. เขียนแบบช่างเช่ือมโลหะโดยใช้สัญลักษณ์งานเช่ือมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอ่านแบบและเขียนแบบช้ินส่วน ภาพประกอบ ภาพฉาย แบบ

สั่งงาน แบบ แผ่นคลี่ด้วยวิธี เส้นขนาน เส้นรัศมี เส้นสามเหลี่ยม การกําหนด การใช้สญัลักษณใ์น
การเขียนแบบสั่งงานตาม มาตรฐานงานเช่ือม 

2103-2008 กระบวนการเชื่อม 2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการของกระบวนการเช่ือมแบบต่าง ๆ 
2. เข้าใจหลักการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ในงานเช่ือม 
3. เข้าใจเก่ียวกับตําแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อในงานเช่ือม ลักษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐาน 
4. .เข้าใจลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการกระบวนการเช่ือมต่าง ๆ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ในงานเช่ือม 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับลักษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐานและตําแหน่งท่าเช่ือม 
4. แสดงความรู้เก่ียวกับลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเช่ือม  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเช่ือม เครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเช่ือมอาธ์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟ

ลักซ์ (SMAW) เช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เช่ือมใส้ฟลักซ ์
(FCAW) เช่ือมใต้ฟลักซ ์(SAW) เช่ือมแก๊ส (OAW) แก๊สทีใ่ช้ในงานเช่ือม ตําแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อในงาน
เช่ือม ลักษณะของ รอยเช่ือมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข 
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2103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยระบบเอสไอ (SI Unit) 
2.  คํานวณหาความยาวเส้นรอบรูปพ้ืนที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุรูปทรงต่าง ๆ 

           3.  คํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบส่งกําลังทางกล เครื่องผ่อนแรง 
           4.  ประมาณราคาความสิ้นเปลืองในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ของหน่วยระบบเอสไอ (SI Unit) 
2. หาความยาวเส้นรอบรูปพ้ืนที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุรูปทรงต่าง ๆตามที่กําหนด 
3. คํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบส่งกําลังทางกล เครื่องผ่อนแรง 

เพ่ือใช้ใน การออกแบบตามหลักการ 
4. หาค่าความส้ินเปลืองและค่าใช้จ่ายในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้ม 
    ฟลักซ์  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยในระบบเอสไอ (SI Unit)การคํานวณหาความยาวเส้น

รอบรูป พ้ืนที่ ปริมาตรและนํา้หนักของวัสดุรูปทรงต่างๆการคํานวณความเร็วรอบ ความเร็วขอบ 
ความเร็วตัด ความสิ้นเปลืองในงาน เช่ือมแก๊สและงานเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ การประมาณ
ราคางานเช่ือม ระบบส่งกําลังทางกลเครื่องผ่อนแรง 

2103-2010 กลศาสตร์เครื่องกล 2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการกลศาสตร์ในงานเคร่ืองกลระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล 
2. แก้ปัญหาโจทย์เก่ียวกับระบบแรงและการสมดุลแรง 
3. แก้ปัญหาโจทย์เก่ียวกับโมเมนต์จุดศูนย์ถ่วง 
4. แก้ปัญหาโจทย์เก่ียวกับความเสียดทาน ความเร็ว และความเร่ง 
5. ประยุกต์หลักการกลศาสตร์เครื่องกลใช้ในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกลศาสตร์ในงานเคร่ืองกลระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับการแก้ปัญหาโจทย์เก่ียวกับระบบแรงและการสมดุลแรง 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับการแก้ปัญหาโจทย์เก่ียวกับโมเมนต์จุดศูนย์ถ่วง 
4. แสดงความรู้เก่ียวกับการความเสียดทาน ความเร็ว และความเร่ง  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักกลศาสตร์ในงานเคร่ืองกลระบบหน่วยแรงและสมดุลแรงโมเมนต์
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จุดศูนย์ถ่วง 
ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง การประยุกต์หลักการกลศาสตร์เครือ่งกลในงานอาชีพ 

2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการ ออกแบบ ร่างแบบ เขียนแบบ 
2. เข้าใจหลักการ ขึ้นรูป ประกอบช้ินงาน 
3. เข้าใจหลักการ ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา 
4. สามารถปฏิบัติงานออกแบบ ร่างแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 
5. สามารถปฏิบัติงานถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ขึ้นรูป ประกอบช้ินงาน 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับออกแบบร่างแบบ เขียนแบบ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการ ขึ้นรูป ประกอบช้ินงาน 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการ ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา 
4. ออกแบบ ร่างแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่นได้ตามหลักการ 
5. ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ขึ้นรูป ประกอบช้ินงานได้ตามแบบที่กําหนด  
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอ่านแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะการร่างแบบ เขียนแบบ

แผ่นคลี ่การตัด การเข้าตะเข็บ การเข้าขอบงาน การย้ําหมุด การบัดกรี การเจาะ การข้ึนรูป การเช่ือม
แบบความด้านทานแบบจุด (Spot) การถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ความปลอดภัยในการ
ทํางานโดยใช้ อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 - 2 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อน เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น (2100-1001) 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบเคร่ืองกล 
2. มีทักษะในการเขียนภาพแยกช้ินส่วน และภาพประกอบช้ินส่วนเครื่องกล การกําหนดขนาด 

สัญลักษณ์ และจัดทําตารางรายการวัสดุ 
3. มีทักษะในการเขียนภาพสองมิติ และภาพสามมิติ งานเคร่ืองกล งานโลหะแผ่น 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบเคร่ืองกล 
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2. เขียนภาพแยกช้ินส่วน และภาพประกอบช้ินส่วนเครื่องกลตามมาตรฐาน 
3. กําหนดขนาด สัญลักษณ์ และจัดทําตารางรายการวัสดุตามมาตรฐาน 
4. เขียนภาพสองมิติ และภาพสามมิติ งานเคร่ืองกล งานโลหะแผ่นตามมาตรฐาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบภาพสองมิติ เขียนภาพ

ฉายมุมที ่1 และมุมที ่3 เขียนภาพตัดเต็ม (Full section) ภาพตัดครึ่ง (Half section) ภาพตัดเลื่อน
แนว (Offset section) ภาพตัด แตก (Broken section) ภาพตัดหมุน(Revole section) ภาพตัด
ย่อส่วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary view)ภาพขยายเฉพาะส่วน(Detail) กําหนดขนาด (Dimension) 
พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ช้ินส่วนมาตรฐาน สัญลกัษณ์ คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบ
สัญลักษณ์ เขียนแบบงานเครื่องจักรกล งานโลหะแผ่น 3 มติิ 
 

สาขางานผลิตภัณฑ์ 
2103-2101 กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์ 2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรูปพรรณ 
2. มีทักษะในการวางแผนการจัดการกรรมวิธีการผลิตผลิตโลหะภัณฑ์ 
3. มีความเข้าใจในการกําหนดกระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑ์งานโครงสร้าง 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรูปพรรณตามหลักการ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการกําหนดกระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑ์งานโครงสร้าง 

ตามหลักการ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑ์งานโครงสร้างชนิดลักษณะการนําไปใช้งาน
ของวัสดุ อุปกรณ์งานผลิตอุปกรณ์จับยึดการวางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ 

2103-2102 งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการข้ันตอนการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ 
2. เข้าใจหลักการเก่ียวกับรูปทรงสีความสวยงามการประหยัดและประโยชน์ใช้สอย 
3. สามารถปฏิบัติงานออกแบบวางแผนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการข้ันตอน รูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะประเภทเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในสํานักงานตามหลักการยศาสตร์ 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะประเภทสิ่งประดิษฐ์ ตกแต่ง ภายในอาคาร นอกอาคารหรือสนาม 

ตามหลักการและสมัยนิยม 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบและการผลิตโดยจัดทําแบบร่างของผลิตภัณฑ์เน้น
ความคิด สร้างสรรค์รูปทรงสคีวามสวยงามประโยชน์การใช้สอยความเหมาะสมในการใช้งานและความ
ประหยัดเลือก กระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับงาน โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

 

2103-2103 งานผลิตภัณฑ์และโลหะ 2     0 - 6 - 2 
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2011) 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบแผ่นคลี่ งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 
2. เข้าใจหลักการ งานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์ 
3. สามารถผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และงานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ครบถ้วน  
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเขียนแบบแผ่นคลี่งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการงานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะแผ่น 
3. ปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและงานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์ตามหลักการและ

กระบวนการ  
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบแผ่นคลี่งานผลติภัณฑ์โลหะแผ่น งานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 
งานตกแต่ง ผิวงานผลิตภัณฑ์ งานเคลือบสีอุตสาหกรรม งานชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า-เคม ีงานชุบ
เคลือบผิวด้วยพลาสติก โดย ใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2103-2104 งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
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1. เข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนของการผลิตช้ินงานด้วยการป๊ัมขึ้นรูป 
2. มีทักษะในการเตรียมงาน ติดต้ัง ปรับต้ัง ทดสอบแม่พิมพ์ ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพ

ช้ินงาน 
3.  มีความละเอียดรอบคอบต้ังใจปฏิบัติงานคู่มือและ SSOP (Safety Standard Operation 
Procedure)   

มาตรฐานสมรรถนะ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการป๊ัมขึ้นรูปช้ินงานโลหะ 
2. ป๊ัมขึ้นรูปช้ินงานโลหะแบบตัดเฉือน เจาะตัดเจาะและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน 
3. ป๊ัมขึ้นรูปช้ินงานโลหะแบบตัดหรือขึ้นรูป ป๊ัมนูนป๊ัมจมและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบ

สั่งงาน 
4. ป๊ัมขึ้นรูปช้ินงานโลหะแบบลากขึ้นรูปและปรบัปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการป๊ัมขึ้นรูปช้ินงานโลหะแผ่นชนิด

ต่างๆ การ ตัดเฉือน (Shearing) การป๊ัมเจาะ (Blaking) การตัดเจาะรู (Piercing)และการตัด (Bending) 
การข้ึนรูป (Forming) การดึงขึ้นรูป (Drawing) การป๊ัมนูน (Embossing) การป๊ัมจม (Coining) การบีบ
อัด (Swaging) การฝานขอบ (Shaving) และการตัดขอบ(Trimming) ชนิด ลักษณะขนาดของเคร่ืองกด
ป๊ัม แบบข้อเหว่ียง (Crank) แบบเย้ืองศูนย์ (Eccentric) แบบลูกเบ้ียว (Cam)แบบเฟืองรางและเกียร์ 
(Rack and Gear) ชนิด ลักษณะของแม่พิมพ์แม่พิมพ์ธรรมดา (Simple die) แม่พิมพ์ผสม 
(Compound die)แม่พิมพ์รวม (Combination die) แม่พิมพ์แบบลําตับ (Progressivedie)   ควบคุม
เครื่องป๊ัมขึ้นรูปโลหะโดยจัดความพร้อมวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรผลิตช้ินส่วนงานป๊ัมขึ้นรูปป๊ัมขึ้น 
รูปโลหะติดต้ังแม่พิมพ์ให้พรอ้มผลิตช้ินงานทดลองป๊ัมช้ินงานตัวอย่างหาความผิดปรกติและถอดแม่พิมพ์
ออกและ เคลือ่นย้ายจัดเก็บตรวจสอบควบคุมการผลิตวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตปรับปรุง
คุณภาพและลดต้นทุนการ ผลิต 

 

2103-2105 งานท่อภายในอาคาร 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการระบบงานท่อและระบบส่งจ่ายของไหลภายในอาคาร 
2. เข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัยของงานระบบท่อภายในอาคาร 
3. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืองานระบบท่อภายในอาคาร 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการของระบบงานท่อและระบบส่งจ่ายของไหลภายในอาคาร 
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2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการความปลอดภัยของงานระบบท่อภายในอาคาร 
3. ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานระบบท่อภายในอาคารตามหลักการและ

ข้อกําหนด 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของงานระบบงานท่อภายในอาคาร ระบบท่อน้ําดี ระบบ
ท่อน้ําทิ้ง ระบบ ท่อน้ําร้อน ระบบท่อน้ําดับเพลิง ระบบการส่งจ่ายของไหลด้วยท่อภายในอาคารความ
ปลอดภัยเก่ียวกับ ระบบงานท่อภายในอาคาร วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมอื งานเดินท่อภายในอาคารตาม
หลักมาตรฐานของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

2103-2106 โลหะวิทยาเบื้องต้น 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับสมบัติของโลหะโครงสร้างผลึกโลหะ 
2. เข้าใจเก่ียวกับขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะผสมและแผนภาพสมดุล 
3. เข้าใจเก่ียวกับแผนภาพสมดุลของ เหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ 
4. เข้าใจเก่ียวกับอิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่องานเช่ือม การกัดกร่อน 
5. สามารถปฏิบัติงานทดสอบสมบัติของโลหะ 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับสมบัติของโลหะโครงสร้างผลึกโลหะ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะผสมและแผนภาพสมดุล 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับแผนภาพสมดุลของ เหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ 
4. แสดงความรู้เก่ียวกับอิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่องานเช่ือม การกัดกร่อน 
5. ทดสอบสมบัติของโลหะได้ตามหลักการ  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติของโลหะ รูปแบบโครงสร้างผลึกของโลหะขบวนการแข็งตัว

ของโลหะ โลหะผสมและแผนภาพสมดุล (Alloy and Phase Eqmlibnum Diagram) แผนภาพสมดุล
ของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ (Iron-Iron Carbide Eqmlibnum Diagram) อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อ
งานเช่ือมและบริเวณกระทบร้อน (HAZ) การกัดกร่อน และปฏิบัติเก่ียวกับ การจําแนกชนิดของโลหะ
การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ การปรับปรุงสมบัติของ โลหะโดยใช้ความร้อนการ
ทดสอบความแข็งการดูโครงสร้างเหล็กกล้าแบบมหัพภาคและจุลภาค โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้อง ตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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2103-2107    งานพลาสติก 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจในการแบ่งชนิดโครงสร้างและสมบัติการใช้งานของพลาสติกชนิดต่าง ๆ 
2. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมพลาสติกด้วยเครื่องเช่ือม การต่อ การขึ้นรูป การเคลือบผิวโลหะ

ด้วย  
ผงพลาสติก การเคลือบรูปด้วยพลาสติก 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ครบถ้วน สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับชนิดโครงสร้างและสมบัติการใช้งานของพลาสติกชนิดต่าง ๆ 
2. เช่ือมพลาสติกด้วยเครื่องเช่ือม ตามหลักการและกระบวนการ 
3. เคลือบผิวโลหะด้วยผงพลาสติกตามหลักการ 
4. เคลือบรูปด้วยพลาสติกตามหลักการ  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความเป็นมาของพลาสติก สมบัติในการนําไปใช้งานของพลาสติกแต่

ละชนิด การต่อ การข้ึนรูป พลาสติก งานไฟเบอร์กลาส การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก การเคลือบ
รูปด้วยพลาสติก และการเช่ือมพลาสติกด้วยเครื่องเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
และ อาชีวอนามัย 

 

2103-2108    งานชุบเคลือบผิวโลหะ 1 - 3 - 2
จุดประสงคร์ายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีทางเคมี 
2. เลือกใช้เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและช้ินงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีเคมี-

ไฟฟ้า 
3. สามารถปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวและรมดําได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  

สมรรถนะรายวิชา 
1 .แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีทางเคมี 
2. เลือกใช้เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและช้ินงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า 

ได้ตามคู่มือ 
3. ชุบเคลือบผิวและรมดําช้ินงานได้ตามหลักการที่กําหนด  

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานชุบเคลือบผิวด้วยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานชุบเคลือบ ผิวการผสมน้ํายาล้างด่างน้ํายาชุบ นิเกิลเงาโครเมียมเงิน ทองรมดํา ทองแดงกรด 
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ทองแดงด่าง ขั้นตอนและกรรมวิธี การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
2103-2109 งานระบบท่อส่งความเย็น   1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการของท่อส่งความเย็นในงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืองานระบบท่อส่งความเย็น 
3. สามารถปฏิบัติงานสร้างแผ่นคลี่ ประกอบและติดต้ังท่อส่งความเย็น 
4. มีกิจนิสัยในการท่างานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการของท่อส่งความเย็นในงานอุตสาหกรรมที่พักอาศัย ตาม

หลักการ 
2. ปฏิบัติงานสร้างแผ่นคลี ่เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ประกอบและติดต้ังท่อส่งความ

เย็น  
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการส่งความเย็นและระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม ที่พัก
อาศัยระบบท่อ วัสดุ อุปกรณ์ งานสร้างแผ่นคลี่ท่อส่งความเย็น การประกอบท่อและการติดต้ัง วงจร
ระบบท่อส่งความเย็น โดยใช้ อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

 
2103-2110 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม    1 - 3 - 2  
จุดประสงคร์ายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการในการสร้างงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
2. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์วัสดุ งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
3. สามารถออกแบบติดต้ังประกอบงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมกระจก 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการสร้างงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมตาม

หลักการวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
2. สามารถออกแบบเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์วัสดุ งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
3. ติดต้ังประกอบงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมกระจกตามหลักการวิศวกรรม 

สถาปัตยกรรม และ สมัยนิยม  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ การตัด การเจาะ 
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การประกอบ การอ่านแบบ การออกแบบ การเขียนแบบ การวางแผนงาน การสร้างผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม เก่ียวกับงานโครงสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

 
 

2103-2111 วัสดุช่างเช่ือม      2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการเก่ียวกับรหัสการแบ่งกลุ่มช้ันคุณภาพของโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

2. เข้าใจหลักการพิจารณาความสามารถในการเช่ือมของโลหะกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอน 
3. เข้าใจในการแบ่งประเภทและการใช้งานของเหล็กกล้ารูปพรรณ 
4. เพ่ือให้มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้วัสดุประกอบช้ินส่วนโลหะ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับรหัสการแบ่งกลุ่มช้ันคณุภาพของโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหลก็ 

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการพิจารณาความสามารถในการเช่ือมของโลหะกลุ่มเหล็กกล้า

คาร์บอน 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการแบ่งประเภทและการใช้งานของเหล็กกล้ารูปพรรณ 
4. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการประยุกต์ใช้วัสดุประกอบช้ินส่วนโลหะ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดและสมบัติของโลหะกลุ่มเหล็ก นอกกลุ่มเหล็ก ความสามารถ

ในการเช่ือม ของโลหะ (Weldability) เหลก็กล้ารูปพรรณ สลักเกลียว สกรู หมุดย้ํา กาว
สําหรับงานโลหะ 

2103-2112         งานสี 1 - 3 - 2  
จุดประสงค์รายวิชาเพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการจําแนกงานสีอุตสาหกรรมและการใช้สีอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทต่าง ๆ 
3. สามารถปฏิบัติงานเคาะขึ้นรูปและโป๊ววสีแห้งช้าแห้งเร็ว 
4. สามารถปฏิบัติงานพ่นสี ขัดเงาและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการพ่นสี 
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจําแนกงานสีและการใช้สีอุตสาหกรรมชนิดต่างๆตาม

มาตรฐาน อุตสาหกรรม 
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2. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทต่าง ๆ 
3. ปฏิบัติงานเคาะขึ้นรูปและโป๊วสีแห้งช้าแห้งเร็วตามหลักการ 
4. ปฏิบัติงานพ่นสี ขัดเงาและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการพ่นสีตามหลักการ  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานพ่นสี สมบัติ ชนิด การใช้สีพ้ืน สีก้นสนิม สีก้นไพ่ และสทีับหน้า 

เครื่องมือ อุปกรณ์ เตรียมผิวช้ินงาน การเคาะขึ้นรูป การโป๊วสีแห้งช้า แห้งเร็ว เทคนิคในการพ่นสี การ
พ่นสีพ้ืน การพ่นสี  

สีแห้งช้าและสแีห้งเร็ว สีผง การอบและการขัดเงาการแก้ไขข้อบกพร่องในงานสี โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้อง
ตามหลัก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2103-2113 งานเชื่อมไฟฟ้า3 0 - 6 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมไฟฟ้า 2 (2103-2002) 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน 
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจ 
3. สามารถอ่าน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR 

(Procedure Qualification Record) ตามมาตรฐาน AWS และมาตรฐานการ
ทดสอบฝีมือช่างเช่ือม(WQT) 

4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ครบถ้วน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน 
2. ตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจงานเช่ือมท่อได้ตามกระบวนการ 
3. อ่าน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure 
Qualification Record) และมาตรฐานการทดสอบฝีมือช่างเช่ือม (WQT) 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับงานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือมท่า 1G 

,2G ,5G งานตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจ การอ่าน WPS (Welding Procedure Specification) 
และ PQR (Procedure Qualification Record) และมาตรฐานการทดสอบฝีมือช่างเช่ือม (WQT) ตาม
มาตรฐาน Awsโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้อง ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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2103-2114 งานเชื่อมซ่อมบํารุง 1 - 3 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น (2103-1001) 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เข้าใจหลักการงานเช่ือมซ่อมบํารุง เช่ือมซ่อมแซม 
2. สามารถวิเคราะห์ชนิดประเภทของการสึกหรอ การแตกร้าว 
3. สามารถวางแผนและปฏิบัติการเช่ือมซ่อมบํารุง 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการงานเช่ือมซ่อมบํารุง เช่ือมซ่อมแซม 
2. วิเคราะห์ชนิดประเภทของการสึกหรอ การแตกร้าว ของวัสดุ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับการวางแผนการเช่ือมซ่อมบํารุง เช่ือมซ่อมแซม 
4. เช่ือมซ่อมบํารุง เช่ือมซ่อมแซมช้ินงานและเคร่ืองจักรได้ตามวิธีการ  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของงานเช่ือมซ่อมบํารุงเช่ือมซ่อมแซมประเภทของการสึก

หรอ การแตกร้าว การวางแผนการเช่ือม การเลือกกระบวนการเช่ือมและวัสดุสิ้นเปลือง การเตรียม
ช้ินงาน เครื่องมือและ อุปกรณ์การเช่ือม การให้ความร้อนช้ินงานก่อน ระหว่างและหลังการเช่ือมโดยใช้
อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
สาขางานโครงสร้าง 
2103-2201 งานเชื่อมอารก์ทังสเตนแก๊สคลุม 2   0 - 6 - 2  

วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลมุ1 (2103-2005) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือม 
3F, 4F,5F และ 3G, 4G,5G 

2. สามารถตรวจสอบงานเช่ือมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ครบถ้วน  
สมรรถนะรายวิชา 

1. เช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกลา้คาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือม 3F, 4F,5F และ 3G, 
40,50ได้ตามมาตรฐาน'ที่กําหนด 

2. ตรวจสอบงานเช่ือมแผ่นเหลก็กล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือม 3F, 4F,5F และ 3G, 4G,5G 
ด้วย การพินิจได้ตามข้ันตอน 

3. วิเคราะห์ข้อบกพร่องงานเช่ือมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน 
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 คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานเช่ือม เทคนิคงานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 

แผ่น เหล็กกลา้คาร์บอนตําแหน่งท่าเช่ือม 3F, 4F,5F และ3G, 4G,5Gตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยการพินิจ 
โดยใช้อุปกรณ์ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2103-2202 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0 - 6 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลมุ 1 (2103-2006) 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1.  สามารถปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลมุ และงานเช่ือมFlux Core Wire ท่อเหล็กกล้า 

คาร์บอนในตําแหน่ง ท่าเช่ือม 1G, 2G ,5G และท่อต่อแผน่เหล็กในตําแหน่งท่า 5F 
2. สามารถตรวจสอบงานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม และงานเช่ือมFlux Core Wire ท่อ

เหล็กกล้า คารบ์อนในตําแหน่ง ท่าเช่ือม 1G, 2G ,5G และท่อต่อแผ่นเหลก็ในตําแหน่งทา่ 
5F ด้วยการพินิจ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ครบถ้วน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม และงานเช่ือม Flux Core Wire ท่อเหล็กกลา้ 

คาร์บอน ในตําแหน่ง ท่าเช่ือม 1G, 2G,5G และท่อต่อแผน่เหล็กในตําแหน่งท่า 5F 
ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 

2.  ตรวจสอบเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลมุและ งานเช่ือม Flux Core Wire ท่อเหล็กกล้า 
คาร์บอน 
    ในตําแหน่งท่าเช่ือม 1G, 2G ,5G และทอ่ต่อแผ่นเหล็กในตําแหน่งท่า 5F ด้วยการพินิจได้
ตามข้ันตอน 
3.  วิเคราะห์ข้อบกพร่องงานเช่ือมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม เทคนิคงานเช่ือม

อาร์กโลหะแก๊ส คลมุ และงานเช่ือมด้วย Flux Core Wire ท่อเหล็กกลา้คาร์บอนในตําแหน่ง ท่าเช่ือม 
1G, 2G ,5G และ,ท่อต่อแผ่น เหล็กในตําแหน่งท่า 5F โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 

2103-2203 เขียนแบบโครงสร้าง 1 - 3 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อน เขียนแบบช่างเช่ือมโลหะ (2103-2007) 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
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1. เข้าใจหลักการอ่านแบบและเขียนแบบช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 
2. เข้าใจหลักการต่อช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ อาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน 
3. สามารถอ่านแบบ ร่างแบบ เขียนแบบรอยต่องานโครงสร้างอาคารเคร่ืองจักรและภาชนะ
แรงดัน 
4. สามารถอ่านแบบ ถอดแบบช้ินส่วนโครงสร้างอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน 
5. มีกิจนิสัยในการอ่านแบบ เขียนแบบด้วยความประณีต เรียบร้อยคํานึงถึงมาตรฐานความ

ปลอดภัย  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการอ่านแบบและเขียนแบบช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับการต่อช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ อาคาร เครื่องจักรและภาชนะ
แรงดัน 
3. อ่านแบบ ร่างแบบ เขียนแบบรอยต่องานโครงสร้างอาคารเคร่ืองจักรและภาชนะแรงดัน ได้

ตามมาตรฐาน 
4. อ่านแบบ ถอดแบบช้ินส่วนโครงสร้างอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดันได้ตามมาตรฐาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอ่านแบบ ร่างแบบและเขียนแบบ ชนิด ลักษณะรอยต่อ การ

ประกอบติดต้ัง การถอดแบบ การกําหนดสัญลักษณร์ายการวัสดุ งานโครงสร้างอาคาร เครื่องจักรและ
ภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน ความปลอดภัย



 

 

2103-2204 งานโครงสร้าง 1-3-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจลักษณะของโครงสร้างชนิดต่าง ๆ 
2. เข้าใจหลักการออกแบบ อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง 
3. เข้าใจหลักการการประกอบติดต้ังประมาณราคางานโครงสร้าง 
4. สามารถอ่านแบบเขียนแบบการวางแผนติดต้ังและประมาณราคางานโครงสร้าง 
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถว้น  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการลักษณะของโครงสร้างการออกแบบอ่านแบบ เขียนแบบงาน

โลหะ ตามหลกัการวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการประกอบติดต้ังประมาณราคางานโครงสร้างโลหะตาม

หลักการ 
3. ออกแบบ อ่านแบบเขียนแบบการวางแผนติดต้ังและประมาณราคางานโครงสร้างโลหะตาม

หลักการ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด ลักษณะ ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างโลหะ
และ ผลิตภัณฑ์ การอ่านแบบ เขียนแบบ ลักษณะรอยต่อ การประกอบ การติดต้ังการกําหนดสัญลกัษณ์ 
การกําหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างโลหะและผลติภัณฑ์ ตาม
มาตรฐานโดยใช้อุปกรณ์ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 

2103-2205 การออกแบบรอยต่องานเช่ือม 2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการออกแบบรอยต่องานเช่ือมตามมาตรฐานสากล 
2. สามารถออกแบบรอยต่อช้ินงานหนาและบางไต้ตามมาตรฐาน 
3. สามารถอ่านแบบสั่งงานรอยต่องานเช่ือมประเภทต่าง ๆ 
4. สามารถออกแบบงานรอยต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในการเช่ือม  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเช่ือมตามมาตรฐานสากล 
2. ออกแบบรอยต่อช้ินงานหนาและบางตามที่กําหนด 
3. อ่านแบบสั่งงานรอยต่องานเช่ือมตามท่ีกําหนด 
4. ออกแบบงานรอยต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในการเช่ือมไต้ตามมาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเช่ือมเบ้ืองต้น สัญลักษณ์ในงานเช่ือม มาตรฐาน

การออกแบบ รอยต่อแผ่นเหล็กและท่อเหลก็ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในการเช่ือม รอยต่อที่มีอิทธิพลต่อ
การเช่ือม 

2103-2206 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 - 0 - 2  
วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อน กลศาสตร์เครื่องกล (2103-2010) 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เข้าใจในสมมติด้านความแข็งแรงของวัสดุเมื่อเกิดความเค้นและความเครียด 
2. สามารถนําค่าสมบัติของวัสดุในด้านความแข็งแรงของวัสดุด้านความเค้นและความเครยีดไป  

               ประยุกต์ในการออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างและเคร่ืองจักรกลเบ้ืองต้น 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎของการยืดหยุ่นของฮุก มอดูลัสความยืดหยุ่น 
4. แสดงความรู้เก่ียวกับความเค้นเน่ืองจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเค้นในวัสดุที่ต่อกัน โดย

การเช่ือม การใช้หมุดย้ํา และการใช้สลักเกลียว 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้น และความเครียดของวัสดุ กฎของการยืดหยุ่นของฮุก มอดูลัสความยืดหยุ่น ความเค้น
เน่ืองจากอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลง ความเค้นในวัสดุที่ต่อกัน โดยการเช่ือม การใช้หมุดย้ํา และการใช้สลกั
เกลียว 

 
2103-2207 มาตรฐานงานเช่ือมเบ้ืองต้น 2 - 0 - 2  

วิชาบังคับก่อน : วิชาที่ต้องเรียนก่อน กระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเช่ือม 
2. สามารถนํามาตรฐานงานเช่ือมมาใช้ในงานอาชีพ 
3. มีความเข้าใจในการการกําหนดกระบวนการ เทคนิคการเชื่อม การทดสอบช่างเช่ือม  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเช่ือม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์การทดสอบงานเช่ือม สัญลักษณ์งานเช่ือมมาตรฐานเคร่ือง 
 เช่ือม 
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3. แสดงความรู้เก่ียวกับมาตรฐานงานเช่ือมมาใช้ในงานอาชีพ 
4. แสดงความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเช่ือมมาตรฐาน 
5. แสดงความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการทดสอบช่างเช่ือมงานแผ่นและงานท่อเหล็กกล้า 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของมาตรฐานงานเช่ือมและการนําไปใช้คํานิยามต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

เช่ือมท่า เช่ือมอักษรย่อวิธีการเช่ือมรหัสลวดเช่ือมสัญลักษณ์การทดสอบงานเช่ือม สัญลักษณ์งานเช่ือม
มาตรฐานเคร่ืองเช่ือม สายเช่ือม และมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเช่ือมมาตรฐาน
การทดสอบช่างเช่ือมงานแผ่นและ งานท่อเหล็กกล้าความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเช่ือม 

2103-2208 งานท่อ 1 - 3 - 2
จุดประสงคร์ายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการกรรมวิธีการผลิตท่อ สัญลักษณ์ชนิดของท่อและอุปกรณ์ 
2. เข้าใจหลักการการตัดท่อ การตัดท่อ การประกอบท่อการตรวจสอบหารอยร่ัวของท่อ 
3. สามารถอ่านและเขียนแบบงานท่อ 
4. สามารถปฏิบัติงานตัดท่อ งานตัดท่อและประกอบท่อ การเดินท่อและตรวจสอบรอยร่ัว 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกรรมวิธีการผลิตท่อ สัญลักษณ์ชนิดของท่อและอุปกรณ์ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการตัดท่อ การตัดท่อ การประกอบท่อ การตรวจสอบหารอย 
 รั่วของท่อ 
3. อ่านและเขียนแบบงานท่อตามแบบที่กําหนด 
4. ตัดท่อ งานตัดท่อและประกอบท่อ การเดินท่อและตรวจสอบรอยรั่วตามแบบที่กําหนด  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ชนิดของท่อและอุปกรณ์ สญัลกัษณ์ตามมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต 

การตัดท่อ การตัดท่อ การประกอบท่อ การตรวจสอบหารอยรั่วของท่อ และปฏิบัติงานอ่านและเขียน
แบบงานท่อ งานตัดท่อ งานตัดท่อและประกอบท่อ การเดินท่อและตรวจสอบรอยร่ัวโดยใช้อุปกรณ์
ถูกต้องตามหลักความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
2103-2209 งานเชื่อมแก๊ส 1 - 3 - 2  

วิชาบังคับก่อน :วิชาที่ต้องเรียนก่อนงานเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น (2103-1001) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อชนทุกตําแหน่งท่าเช่ือมด้วย
เทคนิคการ เช่ือมแบบถอยหลัง(Backhand welding) 

2. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมแก๊สแผ่นและท่อ เหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อรูปตัวที ในตําแหน่งท่า
เช่ือม 2F,3F และรอยต่อแผ่นเหล็กกับท่อ 
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3. สามารถปฏิบัติงานเช่ือมแล่นประสานโลหะชนิดเดียวกันและต่างชนิด 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเช่ือม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 ครบถ้วน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เช่ือมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคารบ์อนรอยต่อชนทุกตําแหน่งท่าเช่ือมด้วยเทคนิคการเช่ือมแบบ

ถอยหลัง (Backhand welding) 
2. เช่ือมแก๊สแผ่นและท่อ เหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อรูปตัวที ในตําแหน่งท่าเช่ือม 2F,3Fและ

รอยต่อแผ่น เหล็กกับท่อ 
3. เช่ือมแล่นประสานโลหะชนิดเดียวก้นและต่างชนิด  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานเช่ือมแก๊สแผน่เหล็กกล้าคาร์บอน ด้วยเทคนิคการเช่ือมแบบถอย

หลัง (Backhand welding) รอยต่อชน รอยต่อแผ่นเหล็กกับท่อ รอยต่อรูปตัวที ในตําแหน่งท่าเช่ือม 
2F, 3F งานแลน่ ประสานโลหะชนิดเดียวกันและต่างชนิด รอยต่อเกย รอยต่อรูปตัวที โดยใช้อุปกรณ์
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

 
รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
2103-800X วิชาฝึกงาน X * - * - X 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจน

เกิดความชํานาญ มีทกัษะและประสบการณ์นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับ
ฝีมือ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถาน

ประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพใน
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ระดับฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการทํางานในสาขาวิชาน้ัน ๆ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน  

 
รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี 
2103-850X วิชาโครงการ X * - * - X 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน 
2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มวิีนัย คุณธรรม จริยธรรม 

ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และนําเสนอผลงาน 
2. ดําเนินการจัดทําโครงการ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การ ประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสร้างและ
หรือพัฒนางานที่ใช้ ความรู้และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะ ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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คําอธบิายรายวิชา 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

 

2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ                                                1-2-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ 
2. เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
3. มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบธุรกิจ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงาน

ธุรกิจ 
3. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารใน

ระบบงาน ธุรกิจ การนําคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชีด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิต 
และการดําเนินการ ด้านทรัพยากรบุคคล 
 
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                                                    2-2-3 
จุดประสงคร์ายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้เก่ียวกับการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเคร่ืองแม่ข่าย เครื่องลกูข่าย

และ อุปกรณ์พกพา 
3. มีทักษะในการติดต้ัง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิต้ี 
4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเคร่ืองแม่ข่าย เครื่องลูก

ข่าย และอุปกรณ์พกพา 
3. ติดต้ังและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็น 

มาตรฐานเปิด (Open Standard) 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับองค์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ 
ประเภทของ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดต้ังระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็น
มาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องแม่ข่าย ลูก
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ข่ายและอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้นและโปรแกรมยูทิลิต้ี 
 

2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                         1 -2-2 
จุดประสงค์รายวิชาเพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเบ้ืองต้น 
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร 
4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและกระบวนการของระบบเครือข่าย 
2. ใช้อุปกรณ์และเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเบ้ืองต้นในการปฏิบัติงาน 
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ 

เครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเช่ือมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อ
เครือข่าย การติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทลิต้ีิบนเครือข่าย 

 
2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                                                1-2-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง 
คณิตศาสตร์กับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้น
และ ทฤษฎีเมตริกซ ์

3. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความ!เก่ียวกับระบบจํานวนระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎี

เมตริกซ์ 
2. แสดงความ!เก่ียวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการ

ทํางาน ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคํานวณ
ของเคร่ือง คอมพิวเตอร์พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ ์

 
2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา                                 2 - 2-3 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทํางานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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2. ประกอบ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
3. ตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และติดต้ังโปรแกรมตามลักษณะงาน 
3. บํารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และติดต้ังโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ตรวจและ กําจดัไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล 

 
2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                   2-2-3 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรม 
2. วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพ่ือลําดับขั้นตอนการทํางาน 
3. ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย 
4. ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคําสั่งควบคุมการทํางานเบ้ืองต้น 
5.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน 
2. ออกแบบเขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) 
3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทยีม 

ขั้นตอน การแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียน
โปรแกรม คําสัง่ การคํานวณ เง่ือนไขกรณี และการทําซ้ํา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือ
ประยุกต์ในงานธุรกิจ 

 
2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด                                    2-2-3 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
2. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
3. สร้างชุดคําสั่งตามขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm) 
4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
2. เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดในงานธุรกิจ  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขยีนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียน 
โปรแกรมคําสัง่ควบคุม การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้ใน 
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 

 
2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล                                                 2-2-3 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิด และลักษณะของข้อมูล 
2. สามารถปฏิบัติจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจ 
3. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบฐานข้อมูลชนิดและลักษณะของข้อมูล 
2.  สร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้าง 

ฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสบืค้น แก้ไข 
และ ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูล การใช้งานแมโคร (Macro) 

 
2204-2009 การสร้างเว็บไซต์                                                          2 - 2-3 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ 
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้าง 

เว็บไซต์ 
3. ออกแบบและกําหนดส่วนประกอบที่จําเป็นของเว็บเพจ 
4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์ 
5. ติดต้ังและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์ 
6. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกระบวนการโครงสร้างการทํางานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา 

ในการสร้างเว็บไซต์ 
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสาํเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์และการติดต้ังและ  

อัพโหลด (Upload) เว็บไซต์ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ การ

ออกแบบ เว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสาํเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ 
CMS (Content Management System) การทดสอบการทํางานของเว็บไซต์ และการ Upload 
เว็บไซต์ 

 
2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์                                1 - 2-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
2. วิเคราะห์ จําแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์ 
3. ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานองค์ประกอบศิลป์ 
4. จัดวางตําแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆโดย 
5.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
2.  จัดพ้ืนที่ จุดสนใจของภาพและการเน้นจัดวางตําแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆ

ตาม หลักการขององค์ประกอบศิลป์ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลปี การจัดวางวัตถุใน
จอภาพ การใช้พ้ืนที่ สัดส่วน การกําหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตําแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของ
การจัดภาพแบบต่าง ๆ 
 
2204-2102 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                      1-2-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. พิงคําสั่งเพ่ือการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
2. อ่านเอกสาร คู่มือเก่ียวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. อ่านข้อความ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหาจากกล่องข้อความท่ีปรากฎ 
4. นําเสนอผลงานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและพัฒนาทักษะทางภาษา และกรอกข้อมูล

ออนไลน์ ด้วยภาษาอังกฤษ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการพิง พูด อ่าน เขียน การใช้คาํศัพท์เทคนิคเก่ียวกับช้ินส่วนและ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์จากกล่องข้อความ (Dialogue box) 
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การแก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การนําเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมคัร 
การลงทะเบียนและ กรอกขอ้มูลออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษา
และการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
2204-2103 โปรแกรมตารางคํานวณ                                                     2-2-3 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่วนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ 
2. ป้อน จัดเก็บ แก้ไขและตกแต่งข้อมูล ใช้สูตรและฟังค์ช่ันเบ้ืองด้น 
3. วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (pivot table) 
4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการใช้เคร่ืองมือของโปรแกรมตารางคํานวณ 
2. ใช้คําสั่ง เครื่องมือเพ่ือจัดการข้อมูล 
3. สรุปจัดทํารายงาน และแสดงผลข้อมลูในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ การป้อนและจัดเก็บ

ข้อมูล การแก้ไขและตกแต่งขอ้มูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ช่ันในการคํานวณการ
พยากรณ์ข้อมูล การเรียงลําดับ การสรุปและนําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล 
(Pivot Table) 
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                                                       2 - 2-3 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์และจําแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการพิมพ์ 
3. มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
5. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ 
2. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามการใช้งาน 
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อ 

สิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ 
 

2204-2105 โปรแกรมกราฟิก                                                        2 - 2-3 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการของภาพกราฟิก 
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2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก 
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก 
4. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 
5. จัดการแฟ้มภาพกราฟิก 
6. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2. ออกแบบภาพกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
3. สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟ้มภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ 

Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 
การจัด การแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มติิ การใช้โปรแกรมสร้าง
ภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap 

 
2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ                                      2-2-3 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบช้ินงานนําเสนอ 
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนําเสนอ 
3. ผลิตช้ินงาน และนําเสนอผลงาน 
4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการออกแบบช้ินงานนําเสนอ 
2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน 
3. ผลิตช้ินงานนําเสนอโดยใช้โปรแกรมนําเสนอ  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบช้ินงานนําเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ช้ินงานที่

เป็น รูปธรรม (Story Board) การผลิตช้ินงานนําเสนอ การใช้ภาษา การนําเสนอข้อมูล 
 

2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด                     2 - 2-3 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมือกราฟิกโหมด 
2. ใช้คําสั่งในการควบคุมการทํางานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 
3. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)!!ละ 

กระบวนการเขียนโปรแกรม 
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2.  เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรมภาษา 
คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม คําสั่งควบคุม การ
ทํางานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เคร่ืองมือกราฟิกโหมดเพ่ือการ 
พัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเป็นชินงานจากโครงงานขนาดเล็ก 

 
2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคํา                                                   1-2-2 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร 
2. ผลิตเอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร 
3. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) 

และ ความรู้เก่ียวกับเอกสาร 
2. ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใช้งาน 
3. จัดทําเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์

เอกสาร  
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) 
ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทําเอกสารรูปแบบต่างๆ หนังสือราชการ จดหมาย 
ธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการการสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการ
คณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทําดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 
2204-2109 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ                                             1-2-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน 
2. รวบรวมและเตรียมข้อมูลสําหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน 
3. ใช้คําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพ้ืนฐาน 
4. จัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ 
5. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลการ

ประมวลผล ขอ้มูล ตามลักษณะงาน 
2.  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการจัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลการ
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ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมลู การใช้คําสั่งโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผลข้อมูลให้ไต้คา่สถิติพ้ืนฐาน จัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูม ิ

 
2204-2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร                          1-2-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหาร จัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณ
ของ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 

2. ใช้คอมพิวเตอร์โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล 
3. มีค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ปฏิบัติงานต้านคอมพิวเตอร์โดยคํานึงถึงจริยธรรมและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา 

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพย์สนิทาง 
ปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตพระราชบัญญัติว่าด้วย
การ กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 
2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ                                               1-2-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) 
2. การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 
3. มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ืองานธุรกิจ 
2.  ใช้บริการที่มีในสังคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ืองานธุรกิจ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในงาน

ธุรกิจ การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและการใช้
บริการที่มีอยู่ใน สังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information 
Manager) การเรียนรู้ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
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2204-2112 กฎหมายคอมพิวเตอร ์                               2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา และ
หน้ี 

  3.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
           4.  มีทักษะในการนําหลักเกณฑ์ทางกฎหมายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดํารงชีวิตและในงาน
อาชีพ 
           5.  ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายคอมพิวเตอร์  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักกฎหมายลิขสทิธ์ิและสิทธิบัตร  

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สญัญา หน้ี กฎหมายว่า
ด้วย การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 
 
 
รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
2204-800X ฝึกงาน X                                                              * - * - * 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจน

เกิดความชํานาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝีมือ 
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มี

วินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถาน

ประกอบ อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพใน
ระดับฝีมือ โดย ผ่านความเหน็ชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝกึงานในสาขาวิชาน้ัน ๆ และรายงานผล
การปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
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รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2204-850X โครงการ X                                                                * - * - * 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน 
2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ 

วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มวิีนัย คุณธรรม จริยธรรม 

ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และนําเสนอผลงาน 
2. ดําเนินการจัดทําโครงการ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสร้างและ
หรือพัฒนา งานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเป็น
รายบุคคลหรือ กลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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บทที่ 4  การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
 
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาสังกัด สอศ. วางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ 

การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี 
1. รายวิชาพืน้ฐาน สถานศกึษาสังกัด สพฐ. เป็นผู้จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผล

การเรียน และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด  
2. รายวิชาเพิม่เติม 

2.1 รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา
สังกัด สพฐ. เป็นผู้จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียน และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด 

2.2 รายวิชาเพิ่มเติมที่จะรับเทียบโอนจากหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช. 
สถานศึกษา สังกัด สอศ. เป็นผู้จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียน และตัดสินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติที่ สอศ. กําหนด 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสังกัด สพฐ. เป็นผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดและ
ประเมินผล การร่วมกิจกรรม และประเมินผลการผ่านกิจกรรมของผู้เรียนตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. 
กําหนด 

สําหรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียน ให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. จัดหาสถาน
ประกอบการ จัดตารางการตรวจเย่ียมสถานประกอบการ และเป็นผู้จัดและประเมินผล และตัดสินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติที่ สอศ. กําหนด 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   
1.  การตัดสินผลการเรียน 

   การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังน้ี 
   1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ันๆ 
   2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด 
   3)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
   4)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมผีลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กําหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   การพิจารณาเลื่อนช้ัน  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวช้ีวัด  ซึ่งโรงเรียนพิจารณา
เห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสรมิได้  ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะผ่อนผันให้เลื่อนช้ันได้ 

  2.  การให้ระดับผลการเรียน 
   ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ  รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้ จะต้องได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 1 
ขึ้นไป โดยมีแนวการให้ระดับผลการเรียนดังน้ี 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 
80-100 4 ดีเย่ียม 
75-79 3.5 ดีมาก 
70-74 3 ดี 
65-69 2.5 ค่อนข้างดี 
60-64 2 ปานกลาง 
55-59 1.5 พอใช้ 
50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า 
0-49 0 ตํ่ากว่าเกณฑ์ 

  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์น้ัน ให้ระดับผล
การประเมินเป็นผ่านและไมผ่า่น  กรณีทีผ่่านให้ระดับผลการเรียนเป็น  ดีเย่ียม  ดีและผา่น 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ทีโ่รงเรียนกําหนด  และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
 

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาสังกัด สอศ. แต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียน เพ่ือดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียนเรียนครบตามข้อกําหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังน้ี  

1. หลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. รับเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โครงการ เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มีแนวปฏิบัติใน
การเทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 

1) การเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการได้ระหว่างเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. และ สอศ. 

2) จํานวนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียน ให้ผลการเรียนตาม
หลักฐานเดิม ที่ปรากฏ โดยให้ปรับช่ือรหัสวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

3) การตรวจสอบผลการเรียนและจํานวนหน่วยกิตเพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เรียนเรียนครบตาม
โครงสร้าง หลักสูตร เมื่อจบภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียนของสถานศึกษา 

4) สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จัดทําใบแสดงผลการเรียนรายวิชาของผู้เรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร สถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาในการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตร 
ปวช. 

4) การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด 
โดยคิดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกภาคเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

6) การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ปพ.1 : พ) ให้กรอกจํานวนหน่วยกิต รายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ให้ครบถ้วนตามโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษา 

7) สถานศึกษาสังกัด สพฐ . จัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงผลการเรียน ผลการฝึก
ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ผลการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และหลักฐานการเทียบโอนท่ี
ดําเนินการโดยคณะกรรมการ เทียบโอนผลการเรียนไว้เป็นหลักฐาน 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สถานศึกษาสังกัด สอศ. เทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 
1) รายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จํานวน 41 หน่วยกิต รับเทียบ

โอน เป็นรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 22 หน่วยกิต อีก 19 หน่วยกิต เทียบโอนเป็นรายวิชาในหมวด
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วิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต และ/หรือหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. 
ทั้งน้ี รายวิชาที่สถานศึกษาสังกัด สอศ. รับเทียบโอนผลการเรียนได้ ผู้เรียนจะต้องได้ผล

การเรียน ต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป 
2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เทียบโอนเป็นกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ทั้งน้ี สถานศึกษาสังกัด สอศ. จัดทําใบแสดงผลการเรียนรายวิชาของผู้เรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร สถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาในการเทียบโอนผลการเรียนเช้าสู่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตารางการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาสงักัด สพฐ. และ สอศ. 
ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
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แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นค่ายวิทยา 

 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนสําหรับผู้สอน  โดยในการประเมินความรู้ 
และทักษะต่าง ๆ น้ัน  ควรยึดบูรณาการไปพร้อมๆ กับการประเมินคุณลกัษณะอ่ืนๆ  มรีายละเอียดที่
โรงเรียนต้องประเมิน ดังน้ี 
 1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2.  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 นอกจากน้ี  สิ่งที่โรงเรียนต้องตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ทีค่รูผู้สอนดําเนินการน้ัน นําสูก่ารพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ด้าน  ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถ 
ในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  โดยการประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ด้านน้ันควรเป็นการประเมินในลกัษณะ 
บูรณาการไปพร้อม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ   

1.    การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามตัวช้ีวัดในหลักสูตร  ซึ่งจะนําไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.1  กําหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค  โดยให้ความสําคญั
ของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค  ดังน้ี 
                1)  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค เท่ากับ 70 : 30 
 
          2)  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค 
เท่ากับ  80 : 20 
 1.2  กําหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ(หน้า 5) และกําหนด
เง่ือนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน เช่น การประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ได้ ร)  การไม่มีสทิธิเข้ารับการสอบ (ได้ 
มส) เป็นต้น (หน้า 7) 
 1.3  กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม(หน้า 10) การสอบแก้ตัว  กรณีผู้เรียนมีระดับ 
ผลการเรียน “0” (หน้า 7) และแนวดําเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเง่ือนไข คอื “ร”  “มส” 
และ “มผ” (หน้า 8-9) 
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 1.4  กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน ดังน้ี 
  1)  ครูประจําวิชาส่งผลการเรียน ปพ.5 (SGS)  ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ เพ่ือ
ตรวจสอบ  ตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
  2)  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ รวบรวม ปพ.5 ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งที่
งานวัดและประเมินผลการเรยีน  กลุม่กลุ่มบริหารวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มกลุม่บริหาร
วิชาการ 

  3)  งานวัดและประเมินผลการเรียน  กลุม่กลุ่มบริหารวิชาการ  ตรวจสอบความเรียบร้อย  
เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน 
 1.5  กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เก่ียวข้อง  เช่น  ครูทีป่รึกษา
ผู้ปกครอง  และหน่วยงานต้นสังกัด  ดังน้ี 
  1)  กลุ่มกลุ่มบริหารวิชาการ จัดส่งสําเนาเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6)  หลงัการอนุมัติผลการเรียนแก่ครทูี่ปรึกษา 
  2)  ครูที่ปรึกษาตรวจสอบและดําเนินการจัดส่งเอกสารให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
  3)  งานวัดและประเมินผลการเรียน  กลุม่บริหารวิชาการ  นําผลการเรียนที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว  จดัทําเป็นสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพ่ือรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผู้อํานวยการโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดในลําดับต่อไป 

        2.    การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กําหนดให้มีการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน  ดังน้ัน  สถานศึกษาต้องวางแผนการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ   

แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การพัฒนาและประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ได้กําหนดแนวดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
กําหนดผลการเรียนรู้ หรือความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อม
กําหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ(ดีเย่ียม  ดีและ ผ่าน) ดังน้ี 
        1.1  สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
        1.2  สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
        1.3  สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพาก ให้
ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ 
        1.4  สามารถประเมินความเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดทีไ่ด้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
        1.5  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
และสมเหตุสมผล 
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 2.  ผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระออกแบบการประเมิน  เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช้ันปี และการจัดการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน 

รูปแบบและวิธีการพฒันาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
 ครูประจําวิชาดําเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  โดยใช้วิธีการบูรณาการ
ความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน เข้ากับหน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ในทุก
รายวิชา เมื่อนําหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  แล้วมีผลการประเมินของ
ผู้เรียนเป็นผลงานในหน่วยการเรียนรู้น้ัน ใหนํ้าผลการประเมินน้ันนับเข้าเป็นผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนของรายวิชาน้ัน ๆ ด้วย    

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพ ใช้ฐานนิยม(Mode) แล้วตัดสินผลตามเกณฑ์ที่
กําหนด สง่ผลให้แก่คณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือดําเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาต่อไป 
 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ใหกํ้าหนดเป็นระดับคุณภาพดีเย่ียม ดี   ผ่าน และไม่ผ่าน และ
ให้ผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียน  เพ่ือการพัฒนา การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน ได้บรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา  และให้มีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)  เป็นแนวทางในการกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนน   
 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  กําหนดระดับคุณภาพตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว้  ได้แก่  ดี
เย่ียม  ดี  และผ่าน 
 2.  กําหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับความสามารถที่จะประเมิน  
        2.1  สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
        2.2  สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
        2.3  สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพาก ให้
ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ 
        2.4  สามารถประเมินความเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดทีไ่ด้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
        2.5  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
และสมเหตุสมผล 
 3.  ให้คําอธิบายระดับคุณภาพของประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

ประเด็น ระดับคะแนน 
การประเมิน 3 2 1 0 

อ่านเพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้า เพ่ิมพูน
ความรู้  

- ฝึกอ่านและ 
ร่วมกิจกรรม 
รักการอ่าน 

- ฝึกอ่านและ 
ร่วมกิจกรรม 
รักการอ่านเป็น 

- ฝึกอ่านและ
ร่วมกิจกรรม 
รักการอ่าน 

- ไม่ฝกึอ่านและ 
ไม่ร่วมกิจกรรม 
รักการอ่าน 
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ประเด็น ระดับคะแนน 
การประเมิน 3 2 1 0 

ประสบการณ์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

เป็นประจํา 
- เรียงลําดับ
เรื่องราว 
จากเรื่องที่อ่านได้
เหมาะสม   
ไม่วกวน 
- นําความรู้ที่ได้
จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

ประจํา 
- เรียงลําดับ
เรื่องราวจากเร่ือง
ที่อ่านได้เหมาะสม 
ไม่วกวน 
 

เป็นประจํา 
 

 

จับประเด็นสําคัญ 
ลําดับเหตุการณ์
จากการอ่านสื่อที่มี
ความซับซ้อน 

- จับประเด็น
สําคัญจากการอ่าน
สื่อที่มีความ
ซับซ้อนได้ 
- ลําดับเหตุการณ์ 
จากการอ่านสื่อที่มี
ความซับซ้อนได้ 
 
 
 
 

- จับประเด็น
สําคัญจาก 
การอ่านสื่อที่มี 
ความซับซ้อนได้ 
 

- ลําดับ
เหตุการณ์จาก
การอ่านสื่อที่มี
ความซับซ้อนได้ 
 

-ไม่สามารถลําดับ
เหตุการณ์และจับ
ประเด็นสําคัญจาก
การอ่านสื่อที่มี 
ความซับซ้อนได้ 

วิเคราะห์สิ่งที่
ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถ
วิพากษ์   ให้
ข้อเสนอแนะ 
ในแง่มุมต่างๆ 

-  วิเคราะห์สิ่งที่
ผู้ขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน 
- วิพากษ์เรื่องที่
อ่านได้ 
- ใหข้้อเสนอแนะ
ในแง่มุมต่าง ๆ 
จากเรื่องที่อ่านได้ 

-  วิเคราะห์สิ่งที่
ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่านได้ 
- วิพากษ์เรื่องที่
อ่านได้ 
 

-  วิเคราะห ์
สิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสาร
กับผู้อ่านได้ 
 

- ไม่สามารถ
วิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสารกับ
ผู้อ่าน วิพากษ์ และ 
ให้ข้อเสนอแนะ 
ในแง่มุมต่าง ๆ  
จากเรื่องที่อ่านได้ 

ประเมินความ
เช่ือถือ คุณค่า 
แนวคิดที่ได้จากสิ่ง
ที่อ่านอย่าง
หลากหลาย 

- ประเมินความ
เช่ือถือ ที่ได้จากสิ่ง
ที่อ่านได้อย่าง
หลากหลาย 
- ประเมินคุณค่าที่ 

- ประเมินได้ 2 ใน 
3 ข้อ 

 

- ประเมินได้ 1 
ใน 3 ข้อ 

 

- ไม่สามารถประเมิน
ได้ทั้ง 3 ข้อ 



259 
 

      ประเด็น ระดับคะแนน 
การประเมิน 3 2 1 0 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผล 

ได้จากสิ่งที่อ่านได้
อย่างหลากหลาย 
- ประเมิน แนวคิดที่
ได้จากสิ่งที่อ่านได้
อย่างหลากหลาย- 
เขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผล 
 

- เขียนแสดง
ความคิดเห็น
โต้แย้ง โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุน
พอสมควรและ
สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดง
ความคิดเห็น
โต้แย้ง โดยไม่มี
ข้อมูลอธิบาย
และไม่
สมเหตุสมผล 
 

- ไม่เขียนแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้ง  
 

 

  3.   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ หมายถึง  ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็น
คุณลักษณะทีส่ังคมต้องการ  ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตสํานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกําหนดซึ่ง มีอยู่  8  คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ    
 นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
บริบทและจุดเน้นของตนเองได้     
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะบรรลุผลได้น้ัน ต้องอาศัยการบริหารจัดการและ 
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชนที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 

  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ดําเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย    
               1)  แต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
เพ่ือ 
       1.1  กําหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรม 
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        1.2  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาค และจบการศึกษา
แต่ละระดับ 
        1.3  จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการอันเหมาะสมและส่งต่อข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
   2)  พิจารณานิยามหรือความหมายของคุณลักษณะแต่ละตัว  พร้อมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดหรือ
พฤติกรรมบ่งช้ีหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละตัว  

3)  กําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษา  กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว้ 4 ระดับ  คอื ดีเย่ียม ดี  ผา่น และ ไม่ผ่าน กําหนดประเด็นการประเมิน
ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4) เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ได้แก่ ค่าฐานนิยม(Mode)  แล้วตัดสินผล
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  นําผลการตัดสินให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พิจารณา  เพ่ือดําเนินการส่งเสริม พัฒนาต่อไป 

5)  ให้ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  คือ  ให้ครปูระจํา
วิชารับผิดชอบ เพ่ือบูรณาการและจัดทําแผนการเรียนรู้ และแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ใน
ข้อน้ันๆด้วยในคราวเดียวกัน  การประเมินคณุลักษณะอันประสงค์ ก็ดําเนินการประเมินร่วมกับตัวช้ีวัด
ในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาคาดหวังว่าเมื่อได้ดําเนินการในภาพรวมแล้ว การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จะครบทุกข้อตามที่สถานศึกษากําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 
    1.  คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาร่วมกับ
ครูผู้สอน  ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดเน้ือหาในกลุ่มสาระวิชา และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ว่ามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดบ้างที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาที่ครูแต่ละคน
รับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย   
    2.  ครูผู้สอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่คัดเลือกไว้ไปบูรณาการกับตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ดําเนินการพัฒนาและประเมินรว่มกัน 
    3.  ครูผู้สอนสง่ผลการประเมินให้ครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมิน และนําเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป           
  
         4.   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมทีส่ถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน  เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม  สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
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จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพ่ือสังคมและสามารถบริหาร       
การจัดการตนเองได้   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3  ลักษณะ ได้แก่   
 1.  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาการ
แนะแนว ใหส้อดคล้องครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคม  กิจกรรมสําคญัในการพัฒนา
ได้แก่ กิจกรรมการรู้จัก  เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต 
กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นต้น 
 2.  กิจกรรมนกัเรียน  เป็นกิจกรรมทีมุ่่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นํา ผูต้ามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ การทํางานร่วมกัน การรู้จกัแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน ใหผู้้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพญ็ประโยชน์และนักศกึษาวิชาทหาร 
เป็นกิจกรรมทีมุ่่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผูนํ้าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานร่วมกัน    
การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม 
เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญท่ี่มีความสมบูรณ์  พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา เป็นต้น 
  2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใหส้อดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง  ต้ังแต่การศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรม
สําคัญในการพัฒนา ได้แก่ ชุมนุมหรือชมรมต่างๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
 3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทําประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลกัษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ   
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทําประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสาํคัญ
ได้แก่ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดํารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม เป็นต้น 
  เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120  ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จํานวน 360  ช่ัวโมง  เป็นเวลาสําหรับ
ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจดัสรรเวลาให้ผู้เรียนดังน้ี 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    รวม 3 ปี  จํานวน  45  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปีละ 15  ช่ัวโมง) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    รวม 3 ปี  จํานวน  60  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปีละ 20 ช่ัวโมง) 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  สามารถนําไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน
กิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ได้ตามความเหมาะสม 
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ทั้งน้ี การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและมี
ผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเง่ือนไขสําคัญประการหน่ึงสําหรับ       การ
เลื่อนช้ันและการจบระดับการศึกษา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตลอดจนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  

แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 1.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
  1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง 
  1.2 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรยีนว่า  เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ไว้หรือไม่ 
  1.3 ในกรณีที่กิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อสิ้นภาคเรียนแรก ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน เพ่ือสรุปความก้าวหน้า  ปรับปรุงแก้ไข และรายงานให้
ผู้ปกครองทราบ (โดยนําผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรียนที่สอง   
เพ่ือตัดสินผลการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเมื่อจบปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเมื่อสิ้นภาค
เรียนในระดับมัธยมศึกษา)   
  1.4   ผู้เรียนทีม่ีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมนิไปบันทึกใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน     
  1.5  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ผู้สอนต้องดําเนินการซ่อมเสรมิและประเมินจนผ่าน ทั้งน้ีควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปี
การศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเลื่อนชัน้และจบการศึกษา 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเลื่อนช้ันและจบระดับการศึกษาเป็น 
การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เป็นรายปี / รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  
สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนช้ันและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการ
ดําเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ  ดังน้ี 
  2.1 กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสนิผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  (เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดน้ัน  ผู้เรียน
จะต้องผ่านกิจกรรม  3  กิจกรรมสําคญั ดังน้ี 
   1)  กิจกรรมแนะแนว    
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   2)  กิจกรรมนักเรียน ซึ่งได้แก่  (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร   (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    
   3)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    
  2.3 นําเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  2.4 เสนอผู้บรหิารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การจบแต่ละระดับการศึกษา 
  
 3.  ข้อเสนอแนะ  
  การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้ัน จะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี  
  3.1 เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  สถานศึกษาควร
กําหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
  3.2  ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  
โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 
  3.3   ผู้เรียนทกุคนต้องมีผลการประเมินระดับผ่าน ทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนจึงจะได้ผลการประเมินเป็นผ่าน (ผ)   เพ่ือบันทึกในระเบียน
แสดงผลการเรยีน 
  3.4   กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม (มผ)  ให้เป็นหน้าที่ของครู หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรม
น้ัน ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม โดยให้ผู้เรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมน้ัน แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม   เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการ
เรียน  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมเป็นรายกรณีไป   
  3.5  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอ    หรือไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือ
สอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่นกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นต้น  ซึ่งสถานศกึษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมดังกล่าวและนํามา
เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
 
เกณฑ์การผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
 ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังน้ี 
 1.  กําหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนด
ไว้ 2 ระดับ คอื ผ่าน และไมผ่่าน 
 2.  กําหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกําหนด
เกณฑ์การผ่านการประเมิน  ดังน้ี 
  2.1  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมนิรายกิจกรรม  
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ผ่าน     หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์และปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ 
                      ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ หรือไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ 
                      ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
  2.2   เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาค/ปี  
ผ่าน    หมายถึง  ผู้เรียนมผีลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคญัทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม    
                        แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมผีลการประเมินระดับ“ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคญักิจกรรมใดกจิกรรมหน่ึง 
                      จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
  2.3  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 
ผ่าน     หมายถึง  ผู้เรยีนมผีลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกช้ันปีในระดับการศึกษานั้น 
ไม่ผ่าน  หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ ไม่ผ่าน ” บางช้ันปีในระดับการศึกษานั้น 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

ผู้เรียนที่เรียนรว่มหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึษา) จะต้องได้รับ
การประเมิน ตามเกณฑ์การจบการศึกษา ดังน้ี 

1. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และ

รายวิชา เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
1.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
1.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ี สถานศึกษากําหนด 
1.4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ี สถานศึกษากําหนด 

2. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
2.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ ครบ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

แต่ละ ประเภทวิชาและสาขาวิชา 
2.2 ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละ
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ประเภทวิชาและสาขาวิชา 
2.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดย

มีเวลา เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1. เอกสารหลกัฐานการศึกษาในการจัดการเรียนรูร้่วมกัน 

เมื่อผู้เรียนเรียนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดเพ่ือการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สถานศึกษาลังกัด สพฐ. และสถานศึกษา
สังกัด สอศ. จัดทําใบแสดงผลการเรียนรายวิชาของผู้เรียน และรายงานจํานวนหน่วยกิตและผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลระหว่าง สองสถานศึกษา เพ่ือให้ได้รับทราบผลการเรียนตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดร่วมกัน 

2. เอกสารหลกัฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
2.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ

มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ปพ.1 : พ) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2 : พ) 
3) แบบรายงานผู้สําเร็จการศกึษาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ปพ.3 : พ) 
4) เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ใช้

ประกอบ การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
ทั้ง น้ี ต้องระบุว่าเป็นการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในช่องหมายเหตุ ของแบบ บ่พ.1 : พ  บ่พ.3 : พ และในทะเบียน
นักเรียน 

2.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียน (ปพ.1 ปวช.) 
2) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร 
3) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2546 (ปพ.3 ปวช.) 
  4) เอกสารหลกัฐานแสดงผลการเรียน ผลการฝึกประสบการณ์ ฯลฯ เป็นรายภาคจาก
สถานศึกษา สงักัด สอศ. ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
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บทที่ 5  การบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เป็นหน่วยงานที่นําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน  จึงมีการจัดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลกัสูตรในด้านต่าง ๆ ที่สําคัญ  ได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร  มีความสําคัญมากต่อการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร ซึ่งในที่สุดจะ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใช้หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน
ให้ประสบความสําเร็จ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  จึมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง เน้นการ
สร้างความเข้าใจแก่คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมาย การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การฝกึทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการพัฒนาบุคลากรจะต้องใช้
การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน  การฝึก 
อบรม และจะต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
 โดยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ได้กําหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

1) มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นคณะทํางานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการ 
ดําเนินงานในเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง   
 2) ประเมินความต้องการ ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนา 
บุคลากรให้เป็นรูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
 3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งมีดําเนินการในหลายลักษณะ เช่น การ 
ประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครูผู้สอนซึ่งเป็น 
ตัวจักรที่สําคัญที่สุดในการนาํหลักสูตรไปใช้ ครูจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ 
ส่งผลใหก้ารนําหลักสูตรไปใช้บรรลุเป้าหมาย 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มมีุม หรือศูนย์รวมความรู้เก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
แบบอิงมาตรฐาน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
 5) ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารจะต้องเป็น 
ที่ปรึกษาของครูในกรณีทีม่ีปัญหาทางด้านวิชาการหรือบริหารจัดการ และควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือ
แก้ปัญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนงบประมาณ ทรพัยากร 
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เป็นการปรับกระบวนทัศน์การ
จัดหลักสูตรการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม จําเป็นอย่างย่ิงที่สถานศึกษาต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่
เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จต่อการนําหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 - จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผล 
การใช้หลักสูตร รวมทั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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 - ส่งเสริมสนับสนุนให้มสีื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องกับความต้องการ ให้มีห้องเรียน สถานที่เรียน และห้องพิเศษต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย ห้องประชุมขนาดต่างๆ สนามกีฬา และโรงยิมเป็นต้น 
 - จัดสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการ 
ใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น คํานึงถึงขนาดของห้องเรียนและจํานวนห้องเรียน ห้องสมุด ที่เอ้ืออํานวย
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 - บริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครูเข้าสอนเป็นสิ่งที่จะ 
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จึงควรจัดให้ครูได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 
การดําเนินงานแบบมีส่วนรว่ม 
 การจะส่งเสริมให้การจัดทําและใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้อง 
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ภายในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา 
 - ให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรง 
จากการใช้หลกัสูตร ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจัด 
การศึกษา 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมทํา สถานศึกษาควรจัดสรร 
เวลาให้ครูได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพูดคยุ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ทํางานโดย 
ใช้กระบวนการกลุ่ม พยายามลดภาระงานอ่ืนๆ ของครู โดยให้มุ่งที่งานสอนเป็นหลัก 
 - สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีสว่นร่วม และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งอาจเป็น 
เครือข่ายภายใน เช่น เครือขา่ยผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่าย 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มทีรัพยากรและปัจจัยเพ่ิมขึ้น
ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 
การส่งเสริมสนับสนนุทางวิชาการ 
 ความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศทางวิชาการ 
ซึ่งสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยดําเนินการ ดังน้ี 
 - จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่มผู้เรียนและ 
โครงการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม การจัดตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษและให้
รางวัลผู้เรียน 
 - สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมค้นคว้าแก่ครูผู้สอนและ 
นักเรียน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
 - สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ัง 
ข้อมูลเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่น 
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เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถนําสภาพปัญหาต่างๆ บูรณาการเข้าสู่ 
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือบริหารจัดการความรู้ในสว่นที่เป็นประสบการณ์ในตัวครู นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้หรือบริหารช้ันเรียนอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทํางานเป็นทีม 
 - ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือถ่ายทอด 
ประสบการณ์ให้เพ่ือนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม ่ๆ อีกทั้งยังเป็นการ 
ส่งเสริมความเป็นนักวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม ่
ผู้ปกครอง และชุมชนว่า ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามความคาดหวังของสถานศึกษา การกํากับดูแลคุณภาพ
ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใช้ จึงเป็นสิ่งจําเป็น สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการได้หลายแนวทาง ได้แก่ 
 
การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร 
 การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการสําคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุม 
คุณภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจ
เย่ียมและการสังเกตการณ์ในช้ันเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การ
บันทึกรายงานหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น สถานศึกษาควรจัดให้มีแผน
นิเทศ กํากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ดําเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพ้ืนฐานความรู้สกึที่เป็นกัลยาณมิตร มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน และยอมรบัการเปลี่ยนสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและเป็น
ผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดระบบการนิเทศ ติดตาม ที่เป็นกัลยาณมิตร
ดังกล่าวแล้วควรดําเนินการดังน้ี 
 - ร่วมกันกําหนดความต้องการในการรับการนิเทศ หรือกํากับ ติดตาม เพ่ือเฝ้าระวังมิให้ 
คุณภาพการจัดทําและใช้หลกัสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน 
 - สร้างความเข้าใจและทศันคติเก่ียวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาว่า มิได้เป็นกระบวนการจับผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้
การใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 - กําหนดข้อตกลงเพ่ือการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการดําเนินการ
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งใน
ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา อย่างต่อเน่ืองและครอบคลุม 
 
 
 



269 
 
การประกันคณุภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กําหนดให้สถานศึกษามีการ 
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมสําหรับประกันคุณภาพภายนอก เป็น
ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศกึษาต้องใช้เป็นกลไกสําคัญในการสร้างความมั่นใจต่อพ่อ แม่
ผู้ปกครอง และชุมชนว่าจะสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องจัดระบบประกัน
คุณภาพที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังน้ันต้องมีการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดย
มีแผนพัฒนาคณุภาพ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการต้องเน้นผลคุณภาพผู้เรียน มีการ
รายงานผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง และนําผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
การวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร 
 การวิจัยจะเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แมน่ตรง แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และ 
แนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน สถานศึกษาควรดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 - การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือนําผลมาประกอบการพิจารณา 
ปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ปกครอง 
ชุมชน เช่น 
   การประเมินตัวหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนของ 
องค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบ ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการวัด
และประเมินผล เป็นต้น 
   การประเมินความต้องการจําเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นักเรียนใน 
อนาคต เพ่ือนํามาใช้กําหนดโปรแกรมการเรยีน และเวลาเรียน 
   การประเมินความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือนํามาใช้กําหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ 
 - การวิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 การประเมินผลการใช้หลักสตูรเป็นส่วนสําคัญส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาหลักสตูร ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็น 
หลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ระดับชาติ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้
หลักสูตรสามารถดําเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร และเมื่อนําหลกัสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว 
หรือการติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรน่ันเอง 
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เพ่ือให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลเุป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ สถานศึกษา
ควรจัดให้มีการประเมินทั้งระบบ คือ 
 1) กําหนดให้มกีารประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศกึษา 
 2) สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะครู 
 3) วางระบบเครือข่ายการทํางาน และมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละ 
คณะดําเนินการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยกําหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมิน 
รายการใดบ้าง 
 4) สรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 
 การประเมินผลการใช้หลักสตูรมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญคือ พิจารณาองค์ประกอบ 
ของหลักสูตรทีจ่ะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
สําหรับประเด็นในการประเมินน้ัน สามารถประเมินได้ทั้งเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลกัสูตร
กระบวนการใช้หลักสูตร และผลจากการใช้หลักสูตร อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการ
ประเมินส่วนที่เก่ียวข้องต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ และควรคํานึงถึงทั้งผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
และคุณลกัษณะของผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญ โดยนําผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ เช่น ผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณา
ทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน หากผลการ
ประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควรศึกษาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จรงิ ซึ่งสาเหตุ
ย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรน่ันเอง จากน้ันจึงหาวิธีแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพต่อไป 
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ประเด็นเก่ียวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

 
 ปัจจัยของการใช้หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากน้ันสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครทูําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยน้ันอาจเริ่มต้นจากการเลือก
ปัญหาการวิจัยที่มีความสําคญัและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุดก่อน และที่มาของปัญหาการวิจัย
อาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น หรอือาจเกิดจากการจัดการเรียน
การสอนของครูไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เมื่อได้ปัญหาการวิจัยแล้วจึงดําเนินการตามข้ันตอน
การวิจัยต่อไป 
 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสองประการ 
ประการแรก คือ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียน 
และการเรียนรูข้องผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง บันทึก วิเคราะห์ แปล
ความหมายข้อมูลแล้วนํามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอน  
ของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจงึเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดการเรียน   
การสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นน้ีเป็น
การวัดและประเมินผลย่อย (Formative assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมิน
เพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูล ผูส้อนต้องใช้
วิธีการและเคร่ืองมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ความพร้อมของบุคลลากร 
- ทักษะการถ่ายทอดของครู 
- เทคนิคการสอน 
- สื่อการเรียนการสอน 
- การวัดผลประเมินผล 
- การบริหารจัดการ 
 ฯลฯ 

- การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
- การนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตร 
- การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

- คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 
- การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน และ
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 
- ความสําเร็จในการศึกษา
ต่อประกอบอาชีพ 
 ฯลฯ 
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เพ่ือให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่กําหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ     
การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใช้เกณฑ์   
การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสําคัญทีสุ่ดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับ         
แก่ผู้เรียนในลกัษณะคําแนะนําที่เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทําให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไข
ความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรยีนสามารถต้ังเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 
 จุดมุ่งหมายประการที่สอง คอื การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู ้(Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วย
การเรียนจบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้
ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม่ การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงออกความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่า
ใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน 
 
การกํากับดูแลคุณภาพการศกึษา 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม
และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา น่ันคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงาน
ระดับชาติ ที่ได้รับมอบหมายจึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของ
หลักสูตร ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือนําผลการประเมนิมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 
การประเมินระดับชัน้เรียน 
 เป็นการวัดและประเมินผลทีอ่ยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดําเนินการเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพ่ือพัฒนา ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การซักถามการสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติ ผลงาน การแสดงกริยา
อาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพ่ือดูว่าบรรลุตัวช้ีวัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุ
ตัวช้ีวัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง   การประเมินเพ่ือตัดสิน  เป็นการ
ตรวจสอบ ณ จุดที่กําหนด  แล้วตัดสินว่า ผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ หรือ       
ของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษากําหนด           
ผลการประเมนินอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่ผู้เรยีนแล้ว ต้องนํามาเป็น 
ข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 
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การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรยีนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้
ได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมาย
หรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผู้เรียน          
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา            
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 
การประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้        
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียน   
ด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและ / หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังสามารถดําเนินการ
ได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนทีเ่รียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 และ          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจน     
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ 
ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระ
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จําแนกตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรมกลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน 
กลุ่มผู้เรียนที่มปัีญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น 
ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที     
อันเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรยีน 
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