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โรงเรียนบานคายวิทยาอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



 

 

คํานํา 

  

ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใช

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรใน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ 

4 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ4ในปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ 

1, 2, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2, 4 และ 5 ต้ังแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป ใหใชทุกชั้น

เรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนบานคายวิทยา ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปน

กรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใหกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน

ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ

และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักสูตรเรียนทางไกล เปนหลักสูตรเพื่อตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีภาวะยุงยากใน

การเรียน ซึ่งนักเรียนประสบปญหาดานตางๆ เชน นักเรียนท่ีมีปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว 

ปญหายากจนปญหาสุขภาพปญหาเก่ียวกับอาชญากรรมการตั้งครรภกอนวัยอันสมควรนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรูปญหาครอบครัวนักเรียนท่ีตองการจัดการศึกษาดวยตนเอง หลักสูตรเรียน

ทางไกล มีนวัตกรรม BKV 4.0 cyber school ผาน URL http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ มีแอป

พลิเคชัน BKV 4.0 cyber school บนมือถือ (เฉพาะ android) ซึ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน 

สามารถชวยนักเรียนใหมีความรูสามารถมากขึ้น อีกท้ังไดชวยเหลือครอบครวั แกไขปญหาดานเศรษฐกิจ

ของครอบครัว และสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางาน มีประสบการณตรงในการประกอบอาชีพ  

 ขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ศึกษานิเทศก คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานคายวิทยา คณะคร ูผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคคลและหนวยงาน

ตางๆ ที่ไดใหความรวมมือซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ โรงเรียนบานคายวิทยาหวัง

เปนอยางยิ่งวา หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่จัดทําข้ึน จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน

และผูที่เก่ียวของใหสามารถนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนการสอนและดําเนินการวัดและประเมินผลได

อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 โรงเรียนบานคายวิทยา 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

ความนํา 

  

 ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ.1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใช มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชีว้ัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ

4 ในปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ใหใชในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2,4 และ5 ตั้งแตปการศึกษา 

2563 เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตร

มาตรฐานสากล โรงเรียนบานคายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให

กระบวนการนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลทั้ง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดม่ันในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจต

คติท่ีจําเปนตอการศกึษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญ

บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

ประวัติโรงเรียน 

 

 โรงเรียนคายวิทยา เปนโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เปด

ทําการเรียนการสอน เม่ือวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน  

ปการศึกษา 2553 เปน 4-4-4 / 2-2-2 ผูริเริ่มกอตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารยใหญโรงเรียนบาน

หมื่นแผว คณะครู - อาจารย และกรรมการหมูบาน  ริเริ่มมาตั้งแต ป พ.ศ. 2524 แตมีปญหา เรื่อง

ที่ดินไมครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา จึงไมสามารถเปดโรงเรียนได แตคณะกรรมการและ

ชาวบานไมลดความพยายามเพื่อลูกหลานไดมีที่เรียนใกลบานจึงพยายามจัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบ

ตามเกณฑแลวเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง กรมสามัญศึกษาจึงไดอนุมัติใหเปดโรงเรยีน

มัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย ชื่อ “โรงเรียนบานคายวทิยา”เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2525 



2 

ปการศึกษา 2525 โรงเรยีนยังไมมีอาคารเรียน  ไดอาศัยอาคารเรยีนโรงเรียนประถมศึกษา  คือ  

โรงเรียนบานหมื่นแผว ในวันท่ี 10 กันยายน 2525 กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายถนอม ลุนทา   

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานคายวิทยา  และ

ในปน้ีเองโรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชัว่คราวแบบ 004 จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 

370,000 บาท บนท่ีดินผืนปจจุบันเน้ือท่ี 36 ไร 3 งาน 30 ตารางวา ทําพิธีเปดปาย  เมื่อวันท่ี 13  

กุมภาพันธ  2526  และนักเรียนยายมาเรียน เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ  2526 ซึ่งวันนี้โรงเรยีนถือวา

เปนวันสําคัญวันหนึ่งของโรงเรียน คือ “วันคารวะผูปกครอง”หรือ “วันแหงความรัก”และในปแรก 

โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1 ได จํานวน80  คน แผนการจัดชั้นเรยีน 2 - 0 – 0  ครู - อาจารย  

จํานวน  6  คน  นักการภารโรง 1  คน 

 

สภาพทั่วไป 

 สภาพทางภูมิศาสตร 

  ที่ตั้ง ตั้งอยูทางทิศใตของตัวจังหวัดระยะทางหางจากตัวจังหวัดตามเสนทางถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว  

13  กิโลเมตร 

  พื้นที่ 54.91  ตารางกิโลเมตร 

  อาณาเขต 

    - ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    -ทิศใต ติดกับตําบลกะฮาด กิ่งอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ และตําบลละหาน  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันออก ติดกับตําบลโนนสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันตก  ติดกับตําบลลุมลําช ีอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

 

 สภาพภูมิประเทศ 

สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงมีแมน้ําชีไหลผานในฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมประมาณ 20 - 30  วัน  ทํา

ใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน  เพราะน้ําทวมบริเวณสวนมากของพ้ืนท่ี 

  

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 71.35 อาชพีรับราชการรอยละ 12.18  อาชีพ

คาขาย รอยละ 10.70 อาชีพรับจาง รอยละ 5.02 สถาบันดานการเงิน มีสหกรณการเกษตร  1 แหง  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 1 แหง 
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 สภาพทางสังคม 

 สภาพทางสังคมของตําบลบานคายมีประชากรสวนใหญอยูรวมกันเปนหมูบานมี 12 หมูบาน 

2,842 ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร 14,493 คน เปนชาย 7,214 คนหญิง 7,279 คนมีน้ําประปาใช  

1,559  ครัวเรือน  มีไฟฟาใช 2,557 ครัวเรือน มีพื้นท่ีเทศบาล 3,873 ไร  มีพื้นที่ขององคการบริหาร

สวนตําบล  27,573 ไร เปนสงัคมแบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มีสถาบัน 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 แหง ระดับประถมศึกษา 6 แหง สถาบันทางพระพุทธศาสนา 9 แหง 

สถานีอนามัย  1  แหง สถานีตํารวจ 1 แหง 

 การคมนาคมมีเฉพาะทางบก  มีทางหลวงดังนี้ 

 1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ -สีคิ้ว-กรุงเทพ ระยะทาง 320 กิโลเมตร 

 2. ทางหลวงชนบทสายทาหวา - โคงขนัน -โคงนํ้าตับ - กุดเวียน - แจงนอย - ชัยภูมิ   

  - บัวใหญ - นครราชสีมา นอกน้ันมีถนนสายเล็ก ๆ เชื่อมติดตอกันระหวางหมูบาน 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบานคายวิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี  778  ตําบลบานคาย  อําเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย 36240  โทรศัพท  044–899115 โทรสาร  044–899115 

 2. สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 4. เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศกึษาปท่ี 6 

 5.เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตําบลบานคาย ตาํบลหนองนาแซง 

 6.ปรัชญา คติพจน  คําขวัญ  สีประจําโรงเรียน  อักษรยอ  ตราประจําโรงเรียน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

 

คติพจนของโรงเรยีน 

 

“ปญญาโลกสมิปชโชโต”   แปลวา   “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

 

“ ปญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม ” 
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สีประจาํโรงเรียน 

 

“เทา–ฟา” 

สีเทา หมายถึง  เชาวปญญา 

สีฟา หมายถึง  ความยิ่งใหญ  ความเกรียงไกร 

 

อักษรยอ 

 

“ บ.ค.ว. ” 
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ตราประจาํโรงเรียน 

 

 
 

       -  ชาง  เปนสัญลักษณประจําตําบลบานคาย 

        เพราะเคยเปนท่ีต้ังคายชางศึกในสมัย   รัชกาลที ่3 

       -  บ.ค.ว.คือ  อักษรยอของโรงเรียน 

       -  ธงดานซายมือ คือ ธงสปีระจาํโรงเรียน 

       -  ธงดานขวามอื คือ ธงประจําจังหวัดชัยภูมิ 

       -  กําแพง คือ  กาํแพงปองกันขาศึก 

       -  กลีบบัว เปนสัญลักษณของศาสนาพุทธ 

 

      ผูออกแบบตราสัญลักษณประจาํโรงเรียนบานคายวิทยา 

นายชัยวุฒิ  มาดวงครู คศ. 2 ออกแบบไวเมื่อ  ปการศึกษา 2535 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และกลยุทธ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

       โรงเรียนบานคายวิทยา มุงจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยางเต็ม

ศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรมนําพาสูมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม นอมหลักนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

  2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน 

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 

  5. พัฒนาแหลงเรยีนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

เปาประสงค (School  Goal) 

  1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เปนคนดี มีปญญา พึงพา

ตนเอง ได มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมนําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

  2. โรงเรยีนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชนวัตกรรมใน

การขับเคลื่อน 

  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 

ความสามารถ ความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถ

จัดการเรียนการสอนแบบครมูืออาชีพ 

  5. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  6. โรงเรียนมีการสงเสริมใหชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ

สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

กลยุทธระดับองคกร (School Strategies) 

       1. เพิ่มโอกาสทางการศกึษาใหกับผูเรียน 

       2. พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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       3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 

       4. พัฒนาอาคารสถานที ่และสิ่งแวดลอม 

       5. พัฒนาความสามารถพิเศษใหกับครู และผูเรียน 

       6. ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมิน 

       7. พัฒนาการประชาสัมพันธ 

 

  



 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหาร 

8 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

 1. นายพิสิษฐ สืบนุการวัฒนา   ผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ 

 2. พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท   ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3. นางพะเยาว ภิรมยไกรภักดิ์  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 4. นายโยธี  ปอพันธุดุง     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 5. นายประภาส รักษมณี    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 6. นางสะอ้ืน  ปาทา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 7. นายสงา พัสกา      ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 8. พระอธิการประเสริฐ สนฺติกโร  ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

 9. พระครสูิริปริยัตยานรัุกษ   ผูแทนองคกรศาสนา กรรมการ 

 10. นายศุภชัย ถ่ินชีลอง    ผูแทนครู กรรมการ 

 11. นางอรุณ ศรีบัวพันธุ    ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

 12. นายวรพล พงษวิเศษ    ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 

 13. นางสําเภา จําพันธุ    ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 

 14. นายสมบูรณ   กุตมนต  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   กรรมการ 

 15. นายนพดล กาญจนางกูร   ผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ   
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เขตพื้นที่บริการ 

 

ที ่ ชื่อหมูบาน หมูที ่ ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 

1 บานคาย 1 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

2 บานวังกานเหลือง 2 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

3 บานทาหวา 3 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

4 บานโคงขนัน 4 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

5 บานโคงน้ําตับ 5 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

6 บานแกงจิก 6 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

7 บานกุดเวียน 7 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

8 บานเสียวนอย 8 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

9 บานโคงยาง 9 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

10 บานคายเจริญ 10 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

11 บานทาหวา 11 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

12 บานโคงน้ําตับ 12 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

13 บานกุดละลม 7 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ  

 

วิสัยทัศนหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา 

  หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จัดการเรยีนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญสัมพันธกับชมุชน  เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ

ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา ทุก

คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยา มุงใหผูเรยีนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 

ดังน้ี 

  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรบัและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง
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เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสทิธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

  2. ความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด

อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู

หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆไปใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางานและการอยู

รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 

และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดาน 

ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

  1.  รักชาติศาสน กษัตริยดวยการแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมายและรวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือปองกันชาต ิ รวมท้ังแสดงความเคารพเม่ือไดยินเพลงชาติและ

เพลงสรรเสริญพระบารมี  มีศาสนาเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจใหยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตรยิและพระราชวงศ  ตลอดจนเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  2.  ซื่อสัตยสุจริตดวยการกระทําที่ยึดหลักแหงความยุติธรรมไมเอาเปรียบผูอ่ืน มีความจริงใจ 

ไมเสแสรงแกลงทํา  ไมพูดบิดเบือนความจริง  ปกปด หรือยุยงใหเกิดความแตกแยก  มีสัจจะและ
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ปฏิบัติตามคําพูดโดยไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  ซื่อตรงท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอหนาที่ และตอ

ประเทศชาต ิ

  3. มีวินัยการรักษาคําม่ันหรือสัจจะที่ใหไวตอตนเองเปนการสรางวินัยในตนเอง ทําใหสามารถ

ปฏิบัติตามขอบังคบั คําสั่ง กฎหมาย กฎกติกา และระเบียบท่ีสังคมวางไว 

  4. ใฝเรียนรูมีความมุงหวังและความปรารถนาท่ีจะแสวงหาความรูและรับความรูสิ่งตาง ๆ  ท่ี

ตนยังไมรูอยางสมํ่าเสมอ รูจักบันทึกหรืออานหนังสืออยูเปนประจํา และสามารถนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

  5. อยูอยางพอเพียงมีความตองการพอดีพอเหมาะยินดี พอใจ ตามสภาพความเปนอยูของตน 

ประพฤติตนอยูอยางเรียบงาย รูจักพอประมาณ ไมแสวงหาความสุขจนเกินความจําเปนมคีวามภูมิใจ

ในสิ่งท่ีเปนของตน  และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

  6. มุงม่ันในการทํางานมีความขยันขันแข็ง  มุงมั่นในการทํางาน มีความกระตือรือรน  

รับผิดชอบ อดทน และมานะพยายามไมยอทอตอความยากลําบาก 

  7.  รักความเปนไทยมุงมั่นท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมด้ังเดมิของไทยใหคงอยู  โดยการเชิดชคูุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  และสงเสริมสนับสนุนอาชพีเสริมโดยนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน

ทองถ่ินมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี   

  8. มีจิตสาธารณะแสดงหรือกระทําตอสังคมดวยจิตสํานึกโดยไมมีใครบังคับหรือควบคุม  เริ่ม

ตั้งแตครอบครัวชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน ใหเกิดความสงบสุข ความเจริญกาวหนาและความมั่นคง  โดย

การรักษาสาธารณสมบัติ  ใหความรวมมือในการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคายวิทยา จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  

 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพ 

 8. ภาษาตางประเทศ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูเปนกระบวนการสาํคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสาํหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการพฒันาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ

ตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียน

เรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรยีนรู  รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคณุลักษณะ

อันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

  1. หลักการจัดการเรียนรู 

   การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ

สําคญั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนา

ตนเองได  ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม  

  2. กระบวนการเรียนรู 

   การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ี

หลากหลาย  เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปน

สําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู จาก

ประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 

กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

   กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา 

เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ผูสอนจึง

จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3. การออกแบบการจัดการเรียนรู 

   ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชีว้ัด  สมรรถนะ

สําคญัของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึง

พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัด

และประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
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  4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

       การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรยีนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียน

ควรมีบทบาท ดังนี้ 

   4.1 บทบาทของผูสอน 

    1) ศึกษาวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคล  แลวนาํขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 

    2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่

เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค  

    3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

    4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรยีนใหเกิดการเรียนรู 

    5) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถิ่นเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

    6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ

ของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรยีน  

    7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

   4.2 บทบาทของผูเรียน 

    1) กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

    2) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรูตั้ง

คําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   

    3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ  

    4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากจิกรรมรวมกับกลุมและครู  

    5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

  ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ผูสอนควรใชวิธีการวัดและประเมินผลอยาง

หลากหลาย  เหมาะสม  สอดคลองกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนความรู

ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน  โดยผูสอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจากวิธีตาง ๆ ตอไปนี้ 
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  1. การสังเกตพฤติกรรม  เปนการเก็บขอมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรยีนโดยไม

ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรยีน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีทําไดตลอดเวลา แตควรมี

กระบวนการที่ชัดเจนและมีจุดประสงคท่ีชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน 

แบบประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผูเรยีนตามตัวชี้วัด  และควรทํา

การสังเกตบอยครั้งเพื่อขจัดความลาํเอียง 

  2. การสอบปากเปลา  เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเก่ียวกับการ

เรียนรูตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินน้ีผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

กัน สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได  มีขอท่ีพึงระวังคือ อยาเพิ่ง

ขัดความคดิขณะที่ผูเรียนกําลังพูด 

  3. การพูดคุย  เปนการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถ

ดําเนินการเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพื่อติดตามตรวจสอบวา

ผูเรียนเกิดการเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใชเวลา แตมีประโยชนตอการ

คนหา วินิจฉัย ขอปญหา ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการ

เรียนรูที่แตกตางกันเปนตน 

  4. การใชคําถาม  การใชคําถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงานวิจัยบงชี้

วาคาํถามที่ครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการท่ัว ๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงาย แตไม

ทาทายใหผูเรียนตองทําความเขาใจและเรียนรูใหลึกซึ้ง การพัฒนาการใชคําถามใหมีประสิทธิภาพแม

จะเปนเรื่องที่ยาก แตสามารถทําไดผลรวดเร็วขึ้น หากผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้น

เรยีน โดยทําการประเมินเพื่อพัฒนาใหแข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังไดนําเสนอวิธีการฝกถามให

มีประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังนี้ 

   วิธีที่ 1 ใหคําตอบที่เปนไปไดหลากหลาย  เปนวิธีท่ีงายที่สดุในการเริ่มตนเปลี่ยนการถาม

แบบความจําใหเปนคําถามที่ตองใชการคิดบางเพราะมีคําตอบท่ีเปนไปไดหลายคําตอบ  (แตพึงระวัง

วาการใชคําถามหมายความวาผูเรียนตองผานการเรียนรู มีความเขาใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดให

เรียนรูมาแลว) คําถามแบบน้ีทําใหผูเรียนตองใชการตัดสินใจวา คําตอบใดถูก หรือใกลเคียงท่ีสุดเพราะ

เหตุใด และที่ไมถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การใชคําถามแบบนี้จะทําใหผูเรียนเรียนรูย่ิงข้ึนอีกหากมี

กิจกรรมใหผูเรียนทําเพื่อพิสูจนคําตอบ 

   วิธีที่ 2 เปลี่ยนคําถามประเภทความจําใหเปนคําถามประเภทที่ผูเรียนตองแสดงความ

คิดเห็นพรอมเหตุผล  การใชวิธีน้ีจะตองใหผูเรียนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคิดท่ีสูงขึ้นกวาวิธี

แรก เพราะผูเรียนจะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน เม่ือใหประโยคท่ีผูเรียนจะตองสะทอน

ความคิดเห็น ผูเรียนจะตองปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการนี้บอย ๆ จะเปนการ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูฟงที่ดี มีจิตใจเปดกวางพรอมรับฟง และเปลี่ยนแปลง  ความคิดเห็นโดยผาน
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กระบวนการอภิปราย ครูใชวธิีการนี้กดดันใหเกิดการอภิปรายอยางมีคณุภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก 

และใหขอมูลเพ่ือการพัฒนาแก ทุกคนในชั้นเรียน 

   วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันขาม หรือสิ่งที่ใช/ถูก สิ่งที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใชไดดกีับ

เน้ือหาที่เปนขอเท็จจริง เชน จํานวนในวิชาคณิตศาสตร การสะกดคํา โครงสรางไวยากรณในวิชา

ภาษา เปนตน เมื่อไดรบัคําถามวาทําไมทําเชนนี้ถูก แตทําเชนนี้ผิด หรือทําไมผลบวกน้ีถูก แตผลบวกนี้

ผิด หรือทําไมประโยคนี้ถูกไวยากรณแตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและ

อภิปรายมากกวาเพียงการถามวาทําไมโดยไมมีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใชกับการทํางานคู

มากกวาถามทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ 

   วิธีที่ 4 ใหคําตอบประเด็นสรุปแลวตามดวยคําถามใหคิด  เปนการใหผูเรียนตองอธิบาย

เพิ่มเติม 

   วิธีที่ 5 ต้ังคาํถามจากจุดยืนที่เห็นตาง  เปนวิธีท่ีตองใชความสามารถมากท้ังผูสอนและ

ผูเรียน เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึกเหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน 

   นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy  เปนกรอบแนวคิดในการต้ังคําถามก็เปนวิธีการท่ี

ดีในการเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน 

  5. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals)  เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง

ที่ใหผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซึ่งจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะที่กําหนดใน

ตัวชี้วัด การเขียนสะทอนการเรียนรูนี้นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยัง

ใชเปนเคร่ืองมือประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย 

  6. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance  assessment) เปนวิธีการประเมินงานหรือ

กิจกรรมท่ีผูสอนมอบหมายใหผูเรยีนปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมิน

ลักษณะนี้ ผูสอนตองเตรียมสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมท่ีจะใหผูเรยีน

ปฏิบัติ เชน การทําโครงการ /โครงงาน การสาํรวจ การนาํเสนอ การสรางแบบจําลอง การทองปาก

เปลา การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร  เปนตน และเกณฑการ

ใหคะแนน (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือ

ประเภทกิจกรรม  ดังนี้ 

   ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนนข้ันตอนการปฏิบัติและผลงาน  เชน การทดลองวิทยาศาสตร 

การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร  การประดิษฐ  การสาํรวจ 

การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน  ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานท่ีเปน

ขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 
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   ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางลักษณะนิสัย เชน การรักษาความสะอาด การ

รักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวยวิธีการสังเกต  จดบันทึก

เหตุการณเก่ียวกับผูเรยีน 

   ภาระงานที่มลีักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและ

ผลงานท่ีตองใชเวลาในการดาํเนินการ จึงควรมีการประเมินเปนระยะ ๆ เชนระยะกอนดําเนิน

โครงการ/โครงงาน  โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงานระยะ

ระหวางดําเนินโครงการ/โครงงาน  จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนดไว 

และการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติสําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน  โดยการ

ประเมินผลงาน  ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดาํเนินโครงการ/โครงงาน 

     ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการขั้นตอนการทํางาน  เชน การจัดทําแผนผัง  

แผนท่ี  แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็

ได 

   ในการประเมินการปฏิบัติงาน  ผูสอนตองสรางเครื่องมือเพ่ือใชประกอบการประเมิน เชน  

แบบมาตรประมาณคา แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติเปนตน 

  7. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  (Portfolio  assessment) แฟมสะสมงานเปนการเก็บ

รวบรวมชิ้นงานของผูเรียนเพือ่สะทอนความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน เชน แฟมสะสมงานท่ี

แสดงความกาวหนาของผูเรียน  ตองมีผลงานในชวงเวลาตาง ๆ ท่ีแสดงถึงความกาวหนาของผูเรียน   

หากเปนแฟมสะสมงานดีเดนตองแสดงผลงานท่ีสะทอนความสามารถของผูเรยีน โดยผูเรยีนตองแสดง

ความคิดเห็นหรือเหตุผลท่ีเลือกผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน  แนวทางในการ

จัดทําแฟมสะสมงานมีดังนี้     

    กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวาตองการสะทอนเก่ียวกับความกาวหนาและ

ความสาํเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด  ท้ังน้ีอาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู 

    วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําชิ้นงาน  กําหนดเวลาของการจัดทํา

แฟมสะสมงาน และ เกณฑการประเมิน 

    จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

    ใหผูเรยีนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

    ใหมีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน  ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดย ผูประเมิน  

ไดแก  ตนเอง เพื่อน  ผูสอน ผูปกครอง  บุคคลที่เกี่ยวของ 

   ใหผูเรียนคัดเลือกชิ้นงาน  ประเมินชิ้นงาน ตามเงื่อนไขที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนด  

เชน  ชิ้นงานที่ยากที่สุด  ชิ้นงานท่ีชอบท่ีสุด เปนตน โดยดําเนินการเปนระยะ อาจจะเปนเดอืนละครั้ง

หรือบทเรียนละคร้ังก็ได 
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    ใหผูเรยีนนําชิ้นงานท่ีคัดเลือกแลวจัดทําเปนแฟมที่สมบูรณ  ซึ่งควรประกอบดวย  

หนาปก  คํานํา สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟมสะสมงาน  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

    ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน 

    สถานศกึษาควรจัดใหผูเรียนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเม่ือสิ้นภาคเรียน/ 

ปการศึกษาตามความเหมาะสม 

  8. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบเปนการประเมินตัวชี้วัด ดานองคความรู 

(Knowledge) เชน ขอมูล ความรู ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการตาง ๆ เปนตน ผูสอนควรเลือกใช

แบบทดสอบใหตรงตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินน้ันๆ เชน  แบบทดสอบเลอืกตอบ  

แบบทดสอบถูก - ผิด  แบบทดสอบจับคู  แบบทดสอบเติมคาํ  แบบทดสอบความเรยีงเปนตน ทั้งนี้

แบบทดสอบที่จะใชตองเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ  มีความเที่ยงตรง (Validity)  และเชื่อมั่นได 

(Reliability)  

  9. การประเมินดานจิตพิสัย (Affective Domain)เปนการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  

คุณลักษณะและเจตคติ  ท่ีควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู  ซึ่งวัดและประเมินเปนลําดับขั้นจากต่ําสุด

ไปสูงสดุดังน้ี 

    ขั้นรับรู เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกวารูจัก เต็มใจ สนใจ 

    ขั้นตอบสนอง เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา พอใจที่   

จะทํา 

    ขั้นเห็นคุณคา (คานิยม) เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออกโดย

การกระทําหรือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือหรือทํากิจกรรมท่ีตรงกับ

ความเช่ือของตน ทําดวยความเช่ือม่ัน ศรทัธาและปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งท่ีขัดแยงกับความเชื่อ    

ของตน 

    ขั้นจัดระบบคุณคา เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม อภิปราย 

เปรียบเทียบ  จนเกิดอุดมการณในความคดิของตนเอง 

    ขั้นสรางคณุลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติเชนนั้น

อยูเสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย 

   การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย  ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลักและ

สังเกตอยางตอเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ท้ังน้ีอาจใชเครื่องมือการวัดและประเมินผล  เชน  

แบบประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เปนตน  

   นอกจากนี้อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึก เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เชน แบบวัด

ความรูโดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัด

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เปนตน 
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  10. การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  assessment)เปนการประเมินดวยวิธกีาร      

ที่หลากหลายดังที่กลาวมาแลวขางตน เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถที่แทจริงของ

ผูเรียน จึงควรใชการประเมินการปฏิบัติ (Performance  assessment) รวมกับการประเมินดวย

วิธีการอ่ืน ภาระงาน (Tasks) ควรสะทอนสภาพความเปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปน

การปฏิบัตกิิจกรรมทั่ว ๆ ไปดังนั้นการประเมินสภาพจริงจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลไปดวยกัน และกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง 

  11. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student self - assessment)การประเมินตนเอง

นับเปนทั้งเคร่ืองมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู  เพราะทาํใหผูเรียนไดคิดใครครวญวาได

เรียนรูอะไร เรียนรูอยางไร และผลงานที่ทํานั้นดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงใชเปนวิธีหนึ่งที่จะ

ชวยพัฒนาผูเรยีนใหเปนผูท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบ

ความสาํเร็จไดดีจะตองมีเปาหมายการเรยีนรูท่ีชัดเจน มีเกณฑท่ีบงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน / 

ภาระงาน  และมาตรการการปรบัปรุง  แกไขตนเอง 

   เปาหมายการเรียนรูที่กําหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย  จะทําให

ผูเรียนทราบวาตนถูกคาดหวังใหรูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดท่ีแสดงการเรียนรูตามความคาดหวังน้ัน  

หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไรเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนพิจารณาประเมิน  ซึ่งหากเกิดจาก

การทํางานรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน  การ

ที่ผูเรียนไดใชการประเมินตนเองบอย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินท่ีชัดเจนนี้  จะชวยสงเสริมให

ผูเรียนประเมินไดคอนขางจริงและซื่อสัตย  คําวิจารณ คําแนะนําของผูเรียนมักจะจรงิจังมากกวาของ

ครู  การประเมินตนเองจะเกิดประโยชนยิ่งข้ึน  หากผูเรียนทราบส่ิงท่ีตองปรับปรุงแกไขไดต้ังเปาหมาย 

การปรับปรุงแกไขของตน แลวฝกฝน พัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผูสอนและความรวมมือของ

ครอบครัว 

   เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ  เชน  การอภิปราย  การเขียนสะทอน

ผลงาน  การใชแบบสาํรวจ  การพูดคุยกับผูสอน  เปนตน 

  12. การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)  เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่

นาจะนํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ  เพราะการท่ีผูเรียนจะบอก

ไดวาชิ้นงานน้ันเปนเชนไร  ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงาน

ของเพื่อน  ฉะนั้น ผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน 

   การที่จะสรางความม่ันใจวาผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบนี้  ควรมีการฝกผูเรียนโดย

ผูสอนอาจหาตัวอยาง  เชน  งานเขียน  ใหนักเรียนเปนกลุมตัดสินใจวาควรประเมินอะไร  และควรให

คําอธิบายเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของภาระงานน้ัน  จากนั้นใหนักเรยีนประเมินภาระงานเขียนนั้น
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โดยใชเกณฑที่ชวยกันสรางข้ึน  หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของนักเรยีนและใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนที่ประเมินเกินจริง 

   การใชการประเมินโดยเพื่อนอยางมีประสิทธิภาพ  จาํเปนตองสรางส่ิงแวดลอมการเรียนรูท่ี

สนับสนุนใหเกิดการประเมินรูปแบบนี้  กลาวคือ ผูเรียนตองรูสึกผอนคลาย เชื่อใจกัน และไมอคติ  

เพื่อการใหขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน  ผูสอนท่ีใหผูเรียนทํางานกลุมตลอด

ภาคเรียนแลวใชเทคนคิเพ่ือนประเมินเพ่ือนเปนประจํา  จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจซึ่ง

กันและกัน  อันจะนําไปสูการใหขอมูลยอนกลับท่ีเกงข้ึนได 
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง 

 

มีหลักพิจารณา ดังนี้ 

  กรอบแนวคิดเปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดาํรงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปนโดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลก

เชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 

  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 

โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

  คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังน้ี 

  1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

  2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา

นั้น ๆ อยางรอบคอบ 

  3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง

ดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งใกลและไกล 

  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยท้ัง

ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

  1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ที่เก่ียวของอยางรอบดานความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

  2. เงื่อนไขความมีคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ

ช่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความพากเพียรใชสติปญญาในการดาํเนินชีวิต 

  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรบัจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดลอมความรูและเทคโนโลยี 
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พระราชดาํริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ

เม่ือไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานมานาน

กวา ๓๐ ปเปนแนวคิดที่ต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเปนแนวทางการพัฒนาที่ต้ังบนพ้ืนฐาน

ของทางสายกลาง และความไมประมาทคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ในตัวเองตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ที่สาํคัญจะตองมี“สติ ปญญา 

และความเพียร”ซึ่งจะนําไปสู“ความสุข”ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 

 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งท่ี

สมัยใหมแตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความ

สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอดแตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถาเรารักษา

ความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (๔ ธันวาคม๒๕๑๗) 

 พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปน

หลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาไดจึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญใน

เบ้ืองตนกอนเมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลวจึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ

ใหสูงขึ้นซึ่งหมายถึง แทนท่ีจะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศควรที่จะ

สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน

เปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายไดเพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศกอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 

                   ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน ต้ังแตป ๒๕๑๗ คือ เม่ือ ๓๐ กวาปที่แลว 

                   แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง 

                        “...เมื่อป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวาเราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็

แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริม่จะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...”             

(๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
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การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวิชา 

ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา 

ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

- มีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คานิยมที่พึง

ประสงค 

 

 

- เห็นคุณคาของ

ตนเอง 

- มีวินัยและปฏิบัติ

ตน 

ตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

- หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

- การมีคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมอัน

พึงประสงค 

- การเห็นคุณคาของ

ตนเอง 

- การมีวินัย 

- การปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและ 

มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา 

การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

- มีความรู 

- มีความสามารถ 

- มีทักษะชีวิต 

- ความรูอันเปนสากล 

- การสื่อสารการคิด การ

แกปญหา 

- การใชเทคโนโลยี 

- การมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

ที่ดี มีสุขนิสัย และรัก 

การออกกําลังกาย 

- มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี  

- มีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลัง

กาย 

- การมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

 

- การมีสุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 
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ตาราง 1 การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

   (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560) (ตอ) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เนื้อหา 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและ 

พลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

- มีความรักชาต ิ

- มีจิตสํานึก 

- ยึดม่ัน 

- การมีความรักชาต ิ

- การมีจิตสาํนึกในความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก 

- วิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   

การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุง

ทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงาม

ในสังคม และอยูรวมกันใน

สังคมอยางมีความสุข 

- มีจิตสํานึก 

 

 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- อยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

- การอนุรักษวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาไทย 

- การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- การทําประโยชนและสรางสิง่ท่ีดีงาม

ในสังคม  

- การอยูรวมกันในสังคม 

อยางมีความสุข 
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ตาราง 2 การวิเคราะหวิสัยทศันโรงเรียนบานคายวิทยา 

วิสัยทัศนโรงเรียน พฤติกรรม เนื้อหา 

โรงเรียนบานคายวิทยา มุง

จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยาง

เต็มศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรม

นําพาสูมาตรฐานสากล  นอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- มุงจัดการศึกษาพัฒนา

คุณภาพ (K)  

คุณธรรม จริยธรรมผูเรยีน(A) 

อยางเตม็ศักยภาพ 

- ใชนวัตกรรมนําพาสู

มาตรฐานสากล (K/P) 

- นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (P) 

- องคกรแหงการเรียนรู 

- องคกรแหงคุณธรรม 

- จัดการเรียนการสอน  โดยใช

นวัตกรรมนาํพาสู

มาตรฐานสากล 

- ความสัมพันธกับชุมชน 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

    1.1 มีความสามารถในการรับ

และสงสาร  

    1.2 มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรู

ความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณ

อันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาตนเองและสังคม  

 

 

   1.3 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและ

ลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ 

 

- มีความสามารถ 

 

- มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอด

แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและ

ประสบการณเก่ียวกับ 

   - ความคิด 

   - ความรู 

   - ความเขาใจ 

   - ความรูสึก 

   - ทัศนะของตนเอง 

- เจรจาตอรอง 

 

- การรับและการสงสาร 

 

- การใชภาษาถายทอดความคิด

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเอง 

- ขอมูลขาวสารและประสบการณ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ตนเองและสังคม  

 

 

 

 

- การขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

    1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูล

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง  

    1.5 เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ

สังคม 

- เลือกรับหรือไมรับ

ขอมูลขาวสาร 

 

- เลือก 

- การเลือกรับหรือไมรับขอมลูขาวสาร

ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 

- การใชวิธีการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  

มีความสามารถในการคิดเพ่ือ

นําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง

เหมาะสมเนน 

   2.1 การคดิวิเคราะห 

   2.2 การคดิสังเคราะห 

   2.3 การคดิอยางสรางสรรค 

   2.4 การคดิอยางมี

วิจารณญาณ 

   2.5 การคดิเปนระบบ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

- การคิดเพื่อนําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได

อยางเหมาะสมท่ีเนน 

   2.1 การคิดวิเคราะห 

   2.2 การคิดสังเคราะห 

   2.3 การคิดอยางสรางสรรค 

   2.4 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.5 การคิดเปนระบบ 

 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

   3.1 มีความสามารถในการ

แกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

   3.2 เขาใจความสมัพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 

ตาง ๆ ในสังคม 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

- เขาใจ 

 

- การแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม 

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และขอมูลสารสนเทศ 

 

- ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

   3.3 แสวงหาความรู ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและ

แกไขปญหา 

   3.4 มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

- แสวงหาความรู 

- ประยุกตความรูมาใช 

 

- มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

- การปองกันและแกไขปญหา 

 

 

- การตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

4.  ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิตมคีวามสามารถในการนาํ

กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

รวมกันในสังคมเนน 

   4.1 การสรางเสรมิ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม 

   4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล

กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

- มีความสามารถ - การนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดําเนินชวีิตประจาํวัน การเรยีนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การทํางาน และการอยูรวมกัน 

ในสังคมเนน 

 

 

4.1 การสรางเสริมความสัมพนัธอันดี

ระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ 

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 

4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

5. ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 

    5.1 มีความสามารถใน 

การเลือกและใชเทคโนโลยีดาน 

ตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

   5.2 มีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคม ในดานการเรยีนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหา

อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

- มีทักษะกระบวนการ 

 

 

- การเลือกและใชเทคโนโลยี 

ดานตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมีคณุธรรม 

 

- กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ 

การพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน 

การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  

การแกปญหาอยางสรางสรรค 

ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

ตาราง 4 การวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1. รักชาติศาสน กษัตริย - รัก - สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต - ซื่อสัตยสุจริต - ความซื่อสัตยสุจรติ 

3. มีวินัย - มีวินัย - ความมีวินัย 

4. ใฝเรียนรู - ใฝเรียนรู - การใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง - อยูอยางพอเพียง - การอยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน - มุงม่ัน - ความมุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย - รัก - ความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ - มีจิตสาธารณะ - การมีจิตสาธารณะ 
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ตาราง 5 การวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1. รักชาติศาสน กษัตริย 

    1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ 

    1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

 

 1.3 ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน 

ตามหลักของศาสนา 

 1.4 เคารพเทดิทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

- เปนพลเมืองดี 

- ธํารงไว 

 

- ศรัทธายึดมั่นและ 

ปฏิบัติตนตาม 

- เคารพเทิดทนู 

สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

- การเปนพลเมืองดีของชาติ 

- การธํารงไวซึ่งความเปน 

ชาตไิทย 

- หลักของศาสนา 

 

- สถาบนัพระมหากษัตรยิ 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

    2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอตนเองท้ังทางกายวาจาใจ 

 

 2.2 ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอผูอื่นทั้งทางกายวาจาใจ 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

ความซื่อสัตยสุจริต 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอตนเอง 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอผูอ่ืน 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

3. มีวินัย 

    3.1ปฏิบัติตามขอตกลงกฎเกณฑ

ระเบียบขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 

 

- ปฏิบัติตาม 

ความมีวินัย 

-  ขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 

 

4. ใฝเรียนรู 

 4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน

และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรู

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมสรุป

เปนองคความรูและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

- ตั้งใจเพียรพยายาม

และเขารวมกิจกรรม 

- แสวงหาดวยการ

เลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสมสรุปเปน

องคความรูและ

สามารถนําไปใช 

การใฝเรียนรู 

- การเรียนรู 

 

- ความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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ตาราง 5 การวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เนื้อหา 

5. อยูอยางพอเพียง 

 5.1 ดําเนินชีวิตอยาง

พอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมี

คุณธรรม 

 

     5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว 

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

- ดําเนินชวีิตอยาง

พอประมาณมีเหตุผล

รอบคอบมีคุณธรรม 

 

- มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

การอยูอยางพอเพียง 

- การดําเนินชีวิต 

อยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ 

มีคุณธรรม 

- การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

    6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ี 

การงาน 

    6.2 ทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทนเพื่อใหงานสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

 

- ตั้งใจและรับผิดชอบใน

หนาที่การงาน 

- ทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทน 

 

ความมุงม่ันในการทํางาน 

- ความตั้งใจและรับผิดชอบ

ในหนาที่การงาน 

- การทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทนเพื่อให

งานสาํเร็จตามเปาหมาย 

7. รักความเปนไทย 

 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

     7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทย 

ในการสื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

     7.3 อนุรักษและสืบทอด 

ภูมิปญญาไทย 

 

- ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

- เห็นคุณคาและใช 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

- อนุรักษและสืบทอด 

ความเปนไทย 

- ความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

- ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

- ภูมิปญญาไทย 
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ตาราง 5 การวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เนื้อหา 

8. มีจิตสาธารณะ 

 8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม

ใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

 

    8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอโรงเรียนชุมชนและ

สังคม 

 

- ชวยเหลือผูอื่นดวยความ

เต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

- เขารวม 

การมีจิตสาธารณะ 

- การชวยเหลือผูอื่นดวย

ความเต็มใจโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

- กิจกรรมท่ีเปนประโยชน

ตอโรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  โครงสรางหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียนรวมหลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum : FC) 

โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/สัปดาห) 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

วิชาพื้นฐาน       

ภาษาไทย 2 2 2 2 2 2 

คณิตศาสตร 2 2 2 2 2 2 

วิทยาศาสตร 3 4 3 4 3 4 

สังคมศกึษา 2 2 2 2 2 2 

ประวัติศาสตร - - - - 2 2 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 1 1 1 1 

ศิลปะ 1 1 1 1 1 1 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 1 1 - - 

ภาษาอังกฤษ 2 2 2 2 2 2 

รวม 13 14 14 15 15 16 

วิชาเพิ่มเติม       

ภาษาไทยเพ่ิมเติม 2 2 2 2 2 2 

สังคมศกึษา (สังคมฯเพ่ิมเติม/หนาที่ฯ) 1 1 1 1 1 1 

ศิลปะ (ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป) 2 2 2 2 2 2 

พลศึกษาเพ่ิมเติม 1 1 - - - - 

การงานอาชีพ (การงานอาชีพเพ่ิมเติม/

คอมพิวเตอร) 

4 4 4 4 4 4 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 4 4 4 4 4 

รวม 14 14 13 13 13 13 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 1 1 1 1 1 1 

ชมุนุม 1 1 1 1 1 1 

ลส-นน/จิตอาสา 1 1 1 1 1 1 

รวมเวลา 3 3 3 3 3 3 

รวมเวลาท้ังส้ิน 30 31 30 31 31 32 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ภาคเรียน) 600 620 600 620 640 640 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ป) 1,220 1,220 1,280 
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โครงสรางหลักสูตรเรียนทางไกลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  (ภาคเรียนท่ี 1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 2 

ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 1.0 2 

ว31101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 1.0 2 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 

ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 2 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 1 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 2 

  รวมวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 1.0 2 

ส31207 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5 1 

ศ31201 ศิลปศึกษาเพิ่มเติม 1 1.0 2 

พ21201 พลศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5 1 

ว30201 คอมพิวเตอร 1 1.0 2 

ง31202 การงานเพ่ิมเติม 1 1.0 2 

อ31201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 1.0 2 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 1.0 2 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 7.0 14 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 

 

1 

  ชุมนุม 

 

1 

  ทักษะชีวิต 

 

1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

3 

  รวมทั้งสิ้น 15 30 
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โครงสรางหลักสูตรเรียนทางไกลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  (ภาคเรียนท่ี 2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 2 

ค31104 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 1.0 2 

ว31102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 1.0 2 

ว31182 วิทยาการคํานวณ 1 1.0 2 

ส31102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 2 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน 2 0.5 1 

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 2 

  รวมวิชาพื้นฐาน 7.0 14 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท31202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 1.0 2 

ส31208 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 2 0.5 1 

ศ31202 ศิลปะศึกษาเพิ่มเติม 2 1.0 2 

พ31202 พลศึกษาเพิ่มเติม 2 0.5 1 

ว30202 คอมพิวเตอร 2 1.0 2 

ง31204 การงานเพ่ิมเติม 2 1.0 2 

อ31203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2 1.0 2 

อ31204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 1.0 2 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 7.0 14 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 

 

1 

  ชุมนุม 

 

1 

  ทักษะชีวิต 

 

1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

3 

  รวมทั้งสิ้น 15.5 31 

  



40 

โครงสรางหลักสูตรเรียนทางไกลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  (ภาคเรียนท่ี 1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 2 

ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 1.0 2 

ว32101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 1.0 2 

ว32183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 

ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 2 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 3 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 2 

  รวมวิชาพื้นฐาน 7.0 14 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท32201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 1.0 2 

ส30231 หนาท่ีพลเมือง 41 0.5 1 

ว30203 คอมพิวเตอร 3 1.0 2 

ง32202 การงานเพ่ิมเติม 3 1.0 2 

ศ32201 นาฏศิลปเพิ่มเติม 1 1.0 2 

อ32201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 1.0 2 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3 1.0 2 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 

 

1 

  ชุมนุม 

 

1 

  ทักษะชีวิต 

 

1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

3 

  รวมทั้งสิ้น 15.5 30 

 



41 

โครงสรางหลักสูตรเรียนทางไกลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  (ภาคเรียนท่ี 2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 2 

ค32104 คณิตศาสตรพื้นฐาน 8 1.0 2 

ว32102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 1.0 2 

ว32184 วิทยาการคํานวณ 2 1.0 2 

ส32102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 2 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 4 0.5 1 

ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 0.5 1 

ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4 0.5 1 

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 2 

  รวมวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท32202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 1.0 2 

ส30232 หนาท่ีพลเมือง 42 0.5 1 

ว30204 คอมพิวเตอร 4 1.0 2 

ง32204 การงานเพ่ิมเติม 4 1.0 2 

ศ32202 นาฏศิลปเพิ่มเติม 2 1.0 2 

อ32203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4 1.0 2 

อ32204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 4 1.0 2 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 

 

1 

  ชุมนุม 

 

1 

  ทักษะชีวิต 

 

1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

3 

  รวมทั้งสิ้น 15.5 31 

  



42 

โครงสรางหลักสูตรเรียนทางไกลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  (ภาคเรียนท่ี 1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5 1.0 2 

ว33101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5 1.0 2 

ว32185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 

ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 2 

ส33102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 1 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 5 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 2 

  รวมวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท33201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 1.0 2 

ส30233 หนาท่ีพลเมือง 43 0.5 1 

ว30205 คอมพิวเตอร 5 1.0 2 

ศ33201 ดนตรศีกึษาเพ่ิมเติม 1 1.0 2 

ง33202 การงานเพ่ิมเติม 5 1.0 2 

อ33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5 1.0 2 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5 1.0 2 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 

 

1 

  ชุมนุม 

 

1 

  ทักษะชีวิต 

 

1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

3 

  รวมทั้งสิ้น 15.5 31 

 



43 

โครงสรางหลักสูตรเรียนทางไกลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  (ภาคเรียนท่ี 2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพื้นฐาน     

ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 2 

ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน6 1.0 2 

ว33102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 1.0 2 

ว32186 วิทยาการคํานวณ 2 1.0 2 

ส33103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 2 

ส31104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 2 1.0 2 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 6 0.5 1 

ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 0.5 1 

อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 2 

  รวมวิชาพื้นฐาน 8.0 16 

  วิชาเพิ่มเติม     

ท33202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 1.0 2 

ส30234 หนาท่ีพลเมือง 44 0.5 1 

ศ33202 ดนตรศีกึษาเพ่ิมเติม 2 1.0 2 

ว30206 คอมพิวเตอร 6 1.0 2 

ง33204 การงานเพ่ิมเติม 6 1.0 2 

อ33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6 1.0 2 

อ33204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6 1.0 2 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 6.5 13 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 0.5 1 

  ชุมนุม 0.5 1 

  ทักษะชีวิต 0.5 1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 3 

  รวมทั้งสิ้น 15.0 32 

 



44 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรยีน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ 

ภาคเรยีน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 2 40 

ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 2 40 

ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 2 40 

ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 2 40 

ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 2 40 

ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 2 40 

          

  รวม 6.0 12 240 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ท31202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ท32201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ท32202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ท33201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ท33202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

  

      รวม 6.0 12 240 

 

  



45 

รายวชิา กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรยีน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 3 60 

ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 1.5 3 60 

ค31103 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 1.5 3 60 

ค31104 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 1.5 3 60 

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5 1.5 3 60 

ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6 1.5 3 60 

ค32103 คณิตศาสตรพื้นฐาน 7 1.5 3 60 

ค32104 คณติศาสตรพื้นฐาน 8 1.5 3 60 

          

  รวม 12.0 24 480 

     รายวิชาเพิ่มเติม         

ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

ค33203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 7 1.0 2 40 

ค33204 คณติศาสตรเพิ่มเติม 8 1.0 2 40 

  รวม 8.0 16 320 
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รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน  วิทยาศาสตร       

ว31101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (ชีวภาพ) 1.0 2 40 

ว31102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีวภาพ) 1.0 2 40 

ว32101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 (กายภาพ, เคม)ี 1.0 2 40 

ว32102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 (กายภาพ, ฟสิกส) 1.0 2 40 

ว33101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 (โลกและอวกาศ) 1.0 2 40 

ว33102 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 1.0 2 40 

  รวม 6.0 12 240 

          

 

เทคโนโลยี       

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 

ว31182 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 1 20 

ว32183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 

ว32184 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 1 20 

ว33185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 

ว33206 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 1 20 

  รวม 3.0 6 120 

รายวิชาเพิ่มเติม ฟสิกส       

ว31201 ฟสิกส 1 1.5 3 60 

ว31202 ฟสิกส 2 1.5 3 60 

ว32203 ฟสิกส 3 1.5 3 60 

ว32204 ฟสิกส 4 1.5 3 60 

ว33205 ฟสิกส 5 1.5 3 60 

ว33206 ฟสิกส 6 1.5 3 60 

  รวม 9.0 18 360 

 

  



47 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ 

ภาคเรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม เคมี       

ว31221 เคมี 1 1.5 3 60 

ว31222 เคมี 2 1.5 3 60 

ว32223 เคมี 3 1.5 3 60 

ว32224 เคมี 4 1.5 3 60 

ว33225 เคมี 5 1.5 3 60 

ว33226 เคมี 6 1.5 3 60 

  รวม 9.0 18 360 

     รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา       

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 60 

ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 60 

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 60 

ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 60 

ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 3 60 

ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 3 60 

 

รวม 9.0 18 360 

     รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตรและอวกาศ       

ว31241 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 1 1.5 3 60 

ว31242 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 2 1.5 3 60 

ว32243 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 3 1.5 3 60 

ว32244 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 4 1.5 3 60 

ว33245 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 5 1.5 3 60 

ว33246 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 6 1.5 3 60 

  รวม 9.0 18 360 

 



48 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ 

ภาคเรียน) 

รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร       

ว31291 คอมพิวเตอร 1 1.0 2 40 

ว31292 คอมพิวเตอร 2 1.0 2 40 

ว32293 คอมพิวเตอร 3 1.0 2 40 

ว32294 คอมพิวเตอร 4 1.0 2 40 

ว33295 คอมพิวเตอร 5 1.0 2 40 

ว33296 คอมพิวเตอร 6 1.0 2 40 

  รวม 6.0 12 240 

 

 

  



49 

รายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรยีน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 2 40 

ส31102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 2 40 

ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 2 40 

ส32102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 2 40 

ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 2 40 

ส33103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 2 40 

          

  รวม 6.0 12 240 

          

รายวิชาพื้นฐาน         

ส33102 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 1 1.0 2 40 

ส33104 ประวัติศาสตรพื้นฐาน 2 1.0 2 40 

          

  รวม 2.0 4 80 

 

  



50 

รายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรยีน) 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ส31201 คุณธรรม จรยิธรรม 1 0.5 1 20 

ส31202 คุณธรรม จรยิธรรม 2 0.5 1 20 

ส32201 คุณธรรม จรยิธรรม 3 0.5 1 20 

ส32202 คุณธรรม จรยิธรรม 4 0.5 1 20 

ส33201 คุณธรรม จริยธรรม 5 0.5 1 20 

ส33202 คุณธรรม จรยิธรรม 6 0.5 1 20 

  รวม 3.0 6 120 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

ส31207 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5 1 20 

ส31208 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 2 0.5 1 20 

ส32109 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 3 0.5 1 20 

ส32110 สังคมศึกษาเพิ่มเติม 4 0.5 1 20 

  รวม 2.0 4 80 

          

ส30231 หนาท่ีพลเมือง 41 0.5 1 20 

ส30232 หนาท่ีพลเมือง 42 0.5 1 20 

ส30233 หนาท่ีพลเมือง 43 0.5 1 20 

ส30234 หนาท่ีพลเมือง 44 0.5 1 20 

   รวม 2.0 4 80 

 

  



51 

รายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 1 0.5 1 20 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 2 0.5 1 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 3 0.5 1 20 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 4 0.5 1 20 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 5 0.5 1 20 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐาน 6 0.5 1 20 

  รวม 3.0 6 120 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

พ31201 พลศึกษาเพ่ิมเติม 1 0.5 1 20 

พ31202 พลศึกษาเพ่ิมเติม 2 0.5 1 20 

พ32201 พลศึกษาเพ่ิมเติม 3 0.5 1 20 

พ32202 พลศึกษาเพ่ิมเติม 4 0.5 1 20 

พ33201 พลศึกษาเพ่ิมเติม 5 0.5 1 20 

พ33202 พลศึกษาเพ่ิมเติม 6 0.5 1 20 

  รวม 3.0 6 120 

 

 

  



52 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ศ31101 ศิลปศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 1 20 

ศ31102 ศิลปศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 1 20 

ศ32101 ศิลปศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 1 20 

ศ32102 ศิลปศึกษาพื้นฐาน 4 0.5 1 20 

ศ33101 ศิลปศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 1 20 

ศ33102 ศิลปศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 1 20 

  รวม 3 6 120 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

          

ศ31201 จิตรกรรม 1 1.0   2  40 

ศ31202 จิตรกรรม 2 1.0   2  40 

ศ32201 นาฏศิลปเพิ่มเติม 1 1.0   2  40 

ศ32202 นาฏศิลปเพิ่มเติม 2 1.0   2  40 

ศ33201 ดนตรีสากล 1 1.0   2  40 

ศ33202 ดนตรีสากล 2 1.0   2  40 

          

   รวม 6.0   12  240 

 

  



53 

รายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรยีน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 20 

ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 20 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 20 

ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 20 

ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 20 

ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 20 

  รวม 3.0 6 120 

รายวิชาเพิ่มเติม         

ง31202 การงานเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 

ง31204 การงานเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 

ง32202 การงานเพิ่มเติม 3 1.0 2 40 

ง32204 การงานเพิ่มเติม 4 1.0 2 40 

ง33202 การงานเพิ่มเติม 5 1.0 2 40 

ง33204 การงานเพิ่มเติม 6 1.0 2 40 

  รวม 6.0 12 240 

 

  



54 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 2 40 

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 2 40 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 2 40 

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 2 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 2 40 

อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 2 40 

  รวม 6.0   12 240 

          

รายวิชาเพิ่มเติม         

อ31201 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 1 1.0 2 40 

อ31203 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 2 1.0 2 40 

อ32201 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 3 1.0 2 40 

อ32203 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 4 1.0 2 40 

อ33201 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 5 1.0 2 40 

อ33203 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 6 1.0 2 40 

  รวม 6.0 12 240 

     

อ31202 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1 1.0 2 40 

อ31204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 2 1.0 2 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 3 1.0 2 40 

อ32204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 4 1.0 2 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 5 1.0 2 40 

อ33204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 6 1.0 2 40 

 รวม 6.0 12 240 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ภาค

เรียน) 

รายวิชาเพิม่เติม         

อ31205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 0.5 1 20 

อ31206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 0.5 1 20 

อ32205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 0.5 1 20 

อ32206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 0.5 1 20 

อ33205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5 0.5 1 20 

อ33206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 6 0.5 1 20 

  รวม 3.0 6 120 

  

    จ31207 ภาษาจีน 1  1.0 2 40 

จ31208 ภาษาจีน 2  1.0 2 40 

จ32207 ภาษาจีน 3  1.0 2 40 

จ32208 ภาษาจีน 4  1.0 2 40 

จ33207 ภาษาจีน 5  1.0 2 40 

จ33208 ภาษาจีน 6  1.0 2 40 

 

รวม 6.0 12 240 
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รายวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาค

เรยีน) 

รายวิชาพื้นฐาน         

I31101 การศกึษาและสรางองคความรู (IS1) 1.0 2 40 

I31102 การสื่อสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 2 40 

     

 

รวม 2.0 4 80 

     รายวิชากิจกรรม 

    

 

การนําองคความรูไปใชบริการสังคม (IS3) 

 

2 40 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ 

ภาคเรียน) 

          

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ทักษะชีวิต 

 

1 20 

  ทักษะชีวิต 

 

1 20 

  ทักษะชีวิต 

 

1 20 

  ทักษะชีวิต 

 

1 20 

  ทักษะชีวิต 

 

1 20 

  ทักษะชีวิต 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

 



58 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/ 

ภาคเรียน) 

    

 

    

  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  รวม 

 

6 120 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  คําอธิบายรายวิชา 

 

คําอธิบายรายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1    รหัสวิชา  ท31101 จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 
 

  ฝกอานบทรอยแกวรอยกรอง เขาใจ ตีความ ขยายความ วิเคราะห วิจารณเรื่องท่ีอาน เขียน 

สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เขียนเรียงความ เขียนยอความผลิตงานเขียนรูปแบบตาง ๆ สรุปและแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษาความนาเชื่อถือ 

ประเมินคาสิ่งที่ฟงและดูศกึษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ลักษณะของภาษา การใชคํา 

และกลุมคํา การแตงคําประพันธประเภทโคลง ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชคําราชาศัพท

และคําสุภาพ วิเคราะห วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบ้ืองตน วิเคราะห

ลักษณะเดนของวรรณคดี ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน นําขอคิด

จากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การ

ฟงและการดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะห ประเมินคา และนาํความรูจากการศึกษาไปพัฒนา

ตนเองพัฒนาการเรียน พัฒนาอาชพี สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มี

มารยาทในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2    รหัสวิชา  ท31102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ฝกอานบทรอยแกวและบทรอยกรอง วิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีอานแสดงความคิดเห็นโตแยง

อยางมีเหตุผล เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห ประเมินคา เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 

เขียนรายงานการคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และการประเมินงานเขียน

ของผูอ่ืน เพื่อนํามาพัฒนางานเขียนของตนเองต้ังคําถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและดู มี

วิจารณญาณในการเลือกท่ีฟงและดู ประเมินคาสิ่งท่ีฟงและดู การพูดในโอกาสตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการ พูดแสดงทรรศนะ โตแยงโนมนาว เสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล ศึกษาธรรมชาติ

ของภาษา อิทธิพลของภาษา ลักษณะของภาษาไทย การแตงคําประพันธประเภทกาพย การใชภาษา

ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ การสรางคําในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทยวิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบ้ืองตน ภูมิปญญาทางภาษา

และวรรณกรรมพื้นบาน ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป ดานประวัติศาสตร และวิถีไทย นาํขอคิดจาก

วรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุม กระบวนการสรางความตระหนัก 

กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด 

การฟงและการด ูการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห ประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไป

พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรยีน พัฒนาอาชีพ สามารถนาํความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนิน

ชีวิต และมีมารยาทในการฟงและดู การพูดและการเขียน และมีนิสัยรักการอาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ท32101 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ฝกอานบทรอยแกว บทรอยกรอง เขาใจ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห วิจารณเรื่อง

ที่อาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เขียนเรียงความ  เขียนยอความ ผลิตงานเขียนรูปแบบตาง ๆ 

สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค  แนวคิด การใชภาษา  

ความนาเช่ือถือ ประเมินคาสิ่งท่ีฟงและดู ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ลักษณะของ

ภาษา การใชคาํและกลุมคํา การแตงคําประพันธประเภทโคลง ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ   

การใชคําราชาศัพทและคาํสุภาพ  วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ

เบ้ืองตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป ทองจําและบอกคุณคา

ของบทอาขยาน  นําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการสรางความตระหนกั  กระบวนการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การ

ฟง การดู การอาน การเขียน การวิเคราะห ประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพฒันาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ  สามารถนาํความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 4    รหัสวิชา  ท32102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ฝกอานบทรอยแกว บทรอยกรอง วิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีอาน แสดงความคิดเห็นโตแยงได

อยางมีเหตุผล เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห ประเมินคา เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 

เขียนรายงานการคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และการประเมินงานเขียน

ของผูอ่ืนนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและดู   

มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟง ประเมินคาสิ่งท่ีฟงและดู การพดในโอกาสตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาว เสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล  ศึกษา

ธรรมชาติของภาษาอิทธิพลของภาษา ลักษณะของภาษาไทย การแตงคําประพันธประเภทกาพย การ

ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ การสรางคําในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาอ่ืนและ

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย วิเคราะห วิจารณวรรณคดี  และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ

เบ้ืองตน ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบาน ประเมินคาดานวรรณศิลป ดานประวัติศาสตร

และวิถีไทย นําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุม กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทกัษะในการพูด 

การฟงและดู การอาน การเขียน การวิเคราะห การประเมินคา และนาํความรูจากการศึกษาไปพัฒนา

ตนเอง พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชพี สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมารยาทในการฟงและด ูการพูดและการเขียน  และมีนิสัยรักการอาน   

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ท33101 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ฝกอานบทรอยแกว  บทรอยกรอง  เขาใจ  แปลความ ตีความ  แปลความ  ขยายความ  

วิเคราะห วิจารณเรื่องที่อาน เขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เขียนเรยีงความ เขียนยอความ ผลิตงาน

เขียนรูปแบบตาง ๆ สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค  

แนวคิด การใชภาษา ความนาเช่ือถือ ประเมินคาสิ่งที่ฟงและดู ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของ

ภาษา ลักษณะของภาษา การใชคําและกลุมคํา การแตงคําประพันธประเภทโคลง  ใชภาษาเหมาะสม

กับกาลเทศะ การใชคําราชาศัพทและคําสุภาพ วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ

วิจารณเบื้องตน วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป ทองจําและบอก

คุณคาบทอาขยาน  นําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง    

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  กระบวนสรางความตระหนัก  กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง 

การดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะห ประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การอานและมีนิสัยรักการอาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 

 



66 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6    รหัสวิชา ท33102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6         ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ฝกอานบทรอยแกว บทรอยกรอง วิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีอาน แสดงความคิดเห็นโตแยงได

อยางมีเหตุผล เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห ประเมินคา เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 

เขียนรายงานการคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และการประเมินงานเขียน

ของผูอ่ืนนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและดู  มี

วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง ประเมินคาสิ่งท่ีฟงและด ูการพูดในโอกาสตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาว เสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล   

ศึกษาธรรมชาติของภาษาอิทธิพลของภาษา  ลักษณะของภาษาไทย  การแตงคาํประพันธประเภท

กาพย  การใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ การสรางคาํในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาอ่ืนและ

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย วิเคราะห วิจารณวรรณคดี  และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ

เบ้ืองตน ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบาน ประเมินคาดานวรรณศิลป ดานประวัติศาสตร

และวิถีไทย นําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง  

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการกลุม  กระบวนการสรางความตระหนัก  

กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด 

การฟงและดู การอาน การเขียน การวิเคราะห การประเมินคา และนาํความรูจากการศกึษาไปพัฒนา

ตนเอง  พัฒนาการเรยีน  พัฒนาอาชพี  สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

และมารยาทในการฟงและด ูการพูดและการเขียน และมีนิสัยรักการอาน   

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1   รหัสวิชา  ท31201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  40 ชั่วโมง   

 

  ศึกษาลักษณะท่ัวไปของชาง ชางไทยในอดีต โดยศึกษาเก่ียวกับท่ีมา เน้ือหา คําศัพท สํานวน  

ความหมายเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และรวมมือในการอนุรักษ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบาย สรุป ใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได 

 2. นักเรียนสามารถวิเคราะหคุณคาจากเรื่องท่ีอานได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของศัพทจากเรื่องที่อานได 

 4. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของสํานวนเก่ียวกับชางได 

 5. นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นอยางสรรคได 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 2    รหัสวิชา  ท31202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4        ภาคเรียนที่ 2  จํานวน 40 ชั่วโมง   

 

  ศึกษาวิธีจับชาง ชางในปจจุบัน ชางไทยในอดีต โดยศึกษาเกี่ยวกับที่มาเน้ือหา คําศัพท สํานวน  

ความหมาย เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และรวมมือในการอนุรกัษ 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต  

มีมารยาทในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 
 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบาย สรุป ใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได 

 2. นักเรียนสามารถวิเคราะหคุณคาจากเรื่องท่ีอานได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของศัพทจากเรื่องที่อานได 

 4. นักเรียนสามารถอธิบายคําและความหมายของสํานวนเก่ียวกับชางได 

 5. นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นอยางสรรคได 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 3   รหัสวิชา  ท32201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง   

 

  ศึกษากวีนิพนธประเภทกาพยกลอนสุภาพศกึษาการวิเคราะหและฝกทักษะเก่ียวกับขอบังคับ

ลักษณะคําประพันธ กาพย กลอนสุภาพ ฝกแตงคําประพันธประเภทกาพย กลอนสุภาพ โดยคํานึงถึง

ลักษณะบังคบัความไพเราะ เนื้อหาสาระความคิดสรางสรรค เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับฉันทลักษณ

สามารถแตงคําประพันธประเภทตาง ๆ ไดเห็นคุณคาของงานประพันธประเภทรอยกรองวิเคราะห

ลักษณะเดนของวรรณคดีประเมินคุณคาดานวรรณศิลป ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน นําขอคิด

จากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธประเภทกาพยได 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธประเภทกลอนสุภาพได 

 3. นักเรียนสามารถแตงคําประพันธประเภทกาพยได 

 4. นักเรียนสามารถแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพได 

 5. นักเรียนสามารถทองจําบทอาขยานได  

 6. นักเรียนสามารถวิเคราะหลักษณะเดนวรรณคดีและวรรณกรรมได 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 4    รหัสวิชา  ท32202           จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษากวีนิพนธประเภทโคลงฉันทศึกษาการวิเคราะหและฝกทักษะเก่ียวกับขอบังคับของ

ลักษณะคําประพันธประเภทโคลง ฉันท ฝกแตงคาํประพันธประเภทโคลง ฉันท โดยคํานึงถึงลักษณะ

บังคับความไพเราะ เนื้อหา สาระความคิดสรางสรรค เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับฉันทลักษณ สามารถแตง

คําประพันธประเภทตาง ๆ ไดเห็นคุณคาของงานประพันธประเภทรอยกรองวิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดีประเมินคาดานวรรณศิลป ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน นําขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธประเภทโคลงได 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคําประพันธประเภทฉันทได 

 3. นักเรียนสามารถแตงคําประพันธประเภทโคลงได 

 4. นักเรียนสามารถแตงคําประพันธประเภทฉันทได 

 5. นักเรียนสามารถทองจําบทอาขยานได 

 6. นักเรียนสามารถวิเคราะหลักษณะเดนวรรณคดีและวรรณกรรมได 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 

 



71 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 5    รหัสวิชา  ท33201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง   

 

  ศกึษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ลักษณะของภาษา การใชคําและกลุมคํา การแตง

คําประพันธประเภทฉันท ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชคําราชาศัพทและคําสภุาพ 

วิเคราะห  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบ้ืองตน วิเคราะหลักษณะเดนของ

วรรณคดี ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน นําขอคิดจากวรรณคดี

และวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริงฝกอานบทรอยแกว บทรอยกรอง เขาใจ ตีความ แปลความ 

ขยายความ วิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีอาน เขียนส่ือสาร ในรูปแบบตาง ๆ เขียนเรียงความ เขียนยอความ

ผลิตงานเขียนรูปแบบตาง ๆ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดูวิเคราะหวัตถุประสงค 

แนวคิด การใชภาษา 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง

และดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะหประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท

ในการฟง การดู การพูด การเขียน การอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถเขียนวิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบ้ืองตน

ได 

 2. นักเรียนสามารถเขียนประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนเรียงความได 

 4. นักเรียนสามารถเขียนเรียงความได 

 5. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนยอความได 

 6. นักเรียนสามารถเขียนยอความได 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 6    รหัสวิชา  ท33202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง   
 

  ศึกษาธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษาลักษณะของภาษาไทย การแตงคําประพันธ 

ประเภทกาพย การใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ การสรางคําในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาถิ่น

และภาษาตางประเทศในภาษาไทย วิเคราะห วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ

เบ้ืองตน ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบาน ประเมินคุณคาดานวรรณศลิปดาน

ประวัติศาสตรและวิถีไทย นาํขอคิดจากวรรณคดแีละวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง ฝกอานบท

รอยแกว บทรอยกรองวิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีอาน แสดงความคิดเห็นโตแยงอยางมีเหตุผล เขียนกรอบ

แนวคิด ผังความคิด สังเคราะห ประเมินคา เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานการคนควา

ตามหลักการเขียนทางวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และการประเมินงานเขียนของผูอื่นนํามาพัฒนางาน

เขียนของตนเอง ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงและดูมีวิจารณญาณในการเลือกที

ฟงและดู ประเมินคาสิ่งที่ฟงและดู การพูดในโอกาสตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พูด

แสดงทรรศนะ โตแยงโนมนาว เสนอแนวคดิใหมอยางมีเหตุผล 

  โดยใชกระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุม กระบวนการสรางความตระหนักกระบวนการ

คิดวิเคราะห กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการพูด การฟง และ

การดู การอาน การเขียน การคิดวิเคราะห ประเมินคา และนําความรูจากการศึกษาไปพฒันาตนเอง 

พัฒนาการเรียน พัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมี

มารยาทในการฟงและดู การพูด และการเขียนและมีนิสัยรกัการอาน 
 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถเขียนวิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบ้ืองตน

ได 

 2. นักเรียนสามารถเขียนประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนรายงานการคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการได 

 4. นักเรียนสามารถเขียนรายงานการคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการได 

 5. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนแผนผังความคิดได  

 6. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องท่ีอานได 
 

รวม 6  ผลการเรียนรู 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  ค31101 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ ความรูเบ้ืองตนและสัญลักษณ

พื้นฐานเก่ียวกับเซตยูเนียน อินเตอรเซคชัน และคอมพลีเมนตของเซตตรรกศาสตรเบ้ืองตนประพจน

และตัวเชื่อม (และ/หรือ/ถา...แลว/ ก็ตอเมื่อ) 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการสื่อสารและ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย มุงม่ัน

ในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณติศาสตร  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1  ม.4/1 

 

รวม 1  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 2  รหัสวิชา  ค31102 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับหลักการนับเบื้องตนหลักการบวก

และการคูณการเรียงสับเปล่ียนเชิงเสน ในกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมดการจัดหมูในกรณีท่ีสิ่งของ

แตกตางกันท้ังหมดความนาจะเปนการทดลองสุมและเหตุการณความนาจะเปนของเหตุการณ 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการสื่อสารและ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย มุงม่ัน

ในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 3.2   ม.4/1, ม.4/2 

 

รวม 2  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ค32101 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับเลขยกกําลงัรากที่ n ของจํานวน

จริง เมื่อ n เปนจํานวนนับที่มากกวา 1 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจาํนวนตรรกยะดอกเบ้ียมูลคา

ของเงินและคารายงวด 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจในการสื่อสาร

และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีระเบยีบวินัย 

มุงม่ันในการทํางาน มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณติศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1   ม.5/1  

 ค 1.3   ม.5/1 

 

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ค32102 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ ฟงกชนั  ฟงกชันและกราฟของ

ฟงกชัน (ฟงกชันเชิงเสน  ฟงกชันกําลังสอง ฟงกชันขั้นบันได ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล  ลําดับและ

อนุกรม  ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการสื่อสารและ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน มีระเบียบวินัย มุงม่ัน

ในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณติศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 3.2   ม.5/1 ,ม.5/2 

 

รวม 2  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  ค33101 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับสถิติ ขอมูล ตําแหนงที่ของขอมูล 

คากลาง (คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม) คาการกระจาย (พิสัย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ

แปรปรวน) การนาํเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของคาสถิติ 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการสื่อสารและ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย มุงม่ัน

ในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณติศาสตร 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ค 3.1 ม.6/1 

 

รวม 1  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  ค33102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ทบทวน ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ ความรูเบื้องตนและ

สัญลักษณพื้นฐานเกี่ยวกับเซตยูเนียน อินเตอรเซคชัน และคอมพลีเมนตของเซตตรรกศาสตรเบื้องตน

ประพจนและตัวเชื่อม (และ/หรือ/ถา...แลว/ ก็ตอเม่ือ)หลักการนับเบ้ืองตนหลักการบวกและการคูณ

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน ในกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันทั้งหมดการจัดหมูในกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกัน

ทั้งหมดความนาจะเปนการทดลองสุมและเหตุการณความนาจะเปนของเหตุการณเลขยกกําลังรากที่ 

n ของจํานวนจริง เมื่อ n เปนจํานวนนับท่ีมากกวา 1 เลขยกกําลัง ที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ

ดอกเบ้ียมูลคาของเงินและคารายงวดฟงกชัน  ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน (ฟงกชันเชิงเสน  ฟงกชัน

กําลังสอง ฟงกชันข้ันบันได ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล ลําดับและอนุกรม  ลําดับเลขคณิตและลาํดับ

เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  สถิติ ขอมูล ตําแหนงที่ของขอมูล  คากลาง 

(คาเฉลี่ยเลขคณติ มัธยฐาน ฐานนิยม)   คาการกระจาย (พสิยั สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ

แปรปรวน) การนาํเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของคาสถิติ 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจในการสื่อสาร

และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีระเบยีบวินัย 

มุงม่ันในการทํางาน มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณติศาสตร  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 3.1ม.6/1 

 

รวม 8  ตัวชี้วัด 

 



80 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1  รหัสวิชา  ค31201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4             ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับเซต  ความรูเบื้องตนและ

สัญลักษณพื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอรเซคชันและคอมพลีเมนตของเซต ตรรกศาสตร 

ประพจนและตัวเช่ือม  ประโยคท่ีมตีัวบงปริมาณตัวแปรเดียว การอางเหตุผล  จํานวนจริงและสมบัติ

ของจํานวนจริง คาสัมบูรณของจํานวนจริงและสมบัติของคาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงในรูป

กรณฑและจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลัง จํานวนจริงและพหุนาม  ตัวประกอบของพหุนาม สมการและ

อสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษสวนของพหุนาม สมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนาม 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจ  มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

 2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับตรรกศาสตรเบ้ืองตนในการสื่อสาร ส่ือความหมาย และอางเหตุผล 

 3. เขาใจจํานวนจริง และใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา 

 4. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ และนําไปใชในการแกปญหา 

 5. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใชในการแกปญหา 

 6. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว และนาํไปใชในการแกปญหา 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2   รหัสวิชา  ค31202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4              ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ  ฟงกชัน  การบวก การลบ  

การคูณ และการหารฟงกชัน ฟงกชันประกอบ ฟงกชันผกผัน ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชัน 

ลอการิทมึ สมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห จุดและเสนตรง  

วงกลม  พาราโบลา วงรี  และไฮเพอรโบลา   

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจ  มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. หาผลลัพธของการบวก การลบ การคณู การหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน 

 2. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา 

 3. เขาใจลักษณะกราฟของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม และนําไปใชในการ

แกปญหา 

 4. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและนําไปใชในการแกปญหา 

 5. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเรขาคณิตในการแกปญหา 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 

 



82 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา  ค32201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5              ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับหลักการนับเบื้องตน หลักการ

บวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลม กรณีที่

สิ่งของแตกตางกันทั้งหมด การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม  การทดลอง

สุมและเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน  

เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซนและกฎของไซน จํานวนเชิงซอนและสมบัติของจํานวน

เชิงซอน จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัว รากท่ี n ของจํานวนเชิงซอน เม่ือ n เปนจํานวนนับท่ีมากกวา 1  

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจ  มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เขาใจจํานวนเชิงซอน และใชสมบัติของจํานวนเชิงซอนในการแกปญหา 

 2. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนนับท่ีมากกวา 1 

 3. เขาใจฟงกชันตรโีกณมิติและลักษณะกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา 

 4 .แกสมการตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา 

 5. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา 

 6. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการแกปญหา 

 7. หาความนาจะเปนและนําความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช 

 

รวม 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4   รหัสวิชา  ค32202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5              ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

 ศกึษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเกี่ยวกับเมทริกซเมทริกซสลับเปลี่ยน การ

บวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคณูระหวางเมทริกซดีเทอรมิแนนท เมทริกซผกผัน 

การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซเวกเตอรในสามมิติ เวกเตอร นิเสธของเวคเตอร การบวก

และการลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร  ผลคูณเชิงสเกลาร ผลคูณเชิงเวกเตอร 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจ  มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคูณเมทรกิซกับจํานวนจริง การคูณ

ระหวางเมทริกซและหาเมทริกซสลับเปลี่ยน หาดีเทอรมิแนนทของเมทริกซn n เมื่อ n เปนจํานวน

นับที่ไมเกินสาม 

 2. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ 2  2  

 3. แกระบบสมการเชิงเสน โดยใชเมทริกซผกผัน และการดําเนินการตามแถว 

 4. หาผลลัพธของการบวก การลบเวคเตอร การคูณเวคเตอรดวยสเกลาร หาผลคูณเชิงสเกลารและ

ผลคูณเชิงเวคเตอร 

 5. นําความรูเก่ียวกับเวคเตอรในสามมิติไปใชในการแกปญหา 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5  รหัสวิชา  ค33201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับลิมิตของฟงกชันความตอเนื่อง

ของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ปริพันธของฟงกชันพีชคณิต 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจ  มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

สาระแคลคูลัส 

สาระที่ 1 เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธของฟงกชันและ

นําไปใช 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกชันที่กําหนดให 

 2. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดให และนําไปใชในการแกปญหา 

 3. หาปริพันธไมจํากัดเขตและปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิตท่ีกําหนดให และนําไปใช

แกปญหา 

 

รวม 8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6   รหัสวิชา  ค33202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาเก่ียวกับ ลําดับแลอนุกรม ลําดับจํากัด

และลําดับอนันต ลาํดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ลิมิตของลําดับอนันต อนุกรมจํากัดและอนุกรม

อนันต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณติ ผลบวกอนุกรมอนันต การนําความรูเก่ียวกับลําดับและ

อนุกรมไปใชในการแกปญหามูลคาของเงนิและคารายงวดการแจกแจงความนาจะเปนเบ้ืองตน              

การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ 

  โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงความรูเพื่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจ  มีความสามารถในการแกปญหา และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ระบุไดวาลาํดับท่ีกําหนดให เปนลาํดับลูเขาหรือลูออก 

 2. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

 3. หาผลบวกอนุกรมอนันต 

 4. เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช 

 5. หาความนาจะเปนของเหตุการณท่ีเกิดจากตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวิ

นามและการแจกแจงปกติ และนําไปใชในการแกปญหา 

 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (ชีวภาพ 1) รหัสวิชา  ว31101 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมชีีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลง

แทนที่ของระบบนิเวศ  ความหมายของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาและ

ผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ศึกษาเซลลและโครงสรางพ้ืนฐานของเซลล  การลาํเลียงสารเขาและออก

จากเซลล  การรักษาดุลยภาพของน้ําและแรธาตุ  กรด-เบส อุณหภูมิในรางกายมนุษย ระบบภูมิคุมกัน  

ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน  

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การ

สังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด 

ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  ส่ือสารสิ่งท่ีเรยีนรูและนําความรูไปใชในชวีติของตนเอง

และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 

คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ว. 1.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 

 ว. 1.2   ม.4/1, ม.4/2, ม. 4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7 

 

รวม  11 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                              สาระการเรยีนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีวภาพ 2)   รหัสวิชา  ว31102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการสรางอาหารของพืชดวยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง สารสังเคราะหจากพืช 

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืช

ตอสิ่งเราในรูปแบบตาง ๆ  ศึกษาเก่ียวกับยีนและการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม  การใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีทาง DNA วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  และการคดัเลือกโดย

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต   

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล      

การสังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิต

ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานยิมท่ีเหมาะสม   

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3 (กายภาพเคมี)  รหัสวิชา  ว 32101  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง  
 

 

   ศึกษา ระบุวาสารเปนธาตุหรือสารประกอบ และอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจาก

สูตรเคมีเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแบบจําลองอะตอมของโบรกับแบบจําลอง

อะตอมแบบกลุมหมอก  ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตอนของอะตอม และไอออนที่เกิด

จากอะตอมเดียว เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการเปนไอโซโทป  ระบุหมูและคาบของ

ธาตุ และระบุวาธาตุเปนโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุมธาตุแทรนซิชัน 

จากตารางธาตุ เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟา การใหและรับอิเลก็ตอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับ

อโลหะ สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชนและอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ

ธาตุแทรนซิชัน ระบุวาพันธะโคเวเลนซเปนพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม และระบุจํานวนคูอิเล็ก

ตอนระหวางจํานวนคูรวมพันธะจากสูตรโครงสราง ระบุสภาพขั้วของสารท่ีโมเลกุลประกอบดวยสอง

อะตอม  ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนไดจากสูตรโครงสราง  อธิบายความสัมพันธระหวางจุดเดือด

ของสารโคเวเลนซกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพข้ัวหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน  เขียนสูตร

เคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก  ระบุวาสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไมแตกตัว 

พรอมใหเหตุผลและระบุวาสารละลายท่ีไดเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตหรือนอนอิเล็กโทรไลต ระบุ

สารประกอบอินทรยีประเภทไฮโดรคารบอนวาอิ่มตัวหรือไมอ่ิมตัวจากสูตรโครงสราง สืบคนขอมูลและ

เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอรของพอลิเมอรชนิดนั้นระบุสมบัติ

ความเปนกรด – เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลาย

ชนิดตางๆของสาร วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติก

และเทอรมอเซตของพอลิเมอร และการนําพอลิเมอรไปใชประโยชน  สืบคนขอมูลและนําเสนอ

ผลกระทบของการใชผลิตภัณฑพอลิเมอรท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมพรอมแนวทางปองกันหรือ

แกไข ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตนผลิตภัณฑ และแปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของ

ปฏิกิริยาเคมี  ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลตอ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สืบคนขอมูลและอธิบายปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใช

ประโยชนในชวีิตประจําวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ  อธิบายสมบัติ

ของสารกัมมันตรังสี และคํานวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี  สืบคนขอมูลและนําเสนอ

ตัวอยางประโยชนของสารกัมมันตรังสีและการปองกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
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  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสาํรวจตรวจสอบ สามารถนํา

ความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน  

สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา  

มีจิตวิทยาศาสตร  เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  มีจริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 (กายภาพฟสิกส)  รหัสวิชา ว32102 จํานวน 1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟสิกส ปริมาณทางกายภาพและหนวย การวัด ความคลาดเคลื่อนใน

การวัดและการทดลองในวิชาฟสิกส การบอกตําแหนงของวัตถุ ความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับการเคลื่อนที่ การเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ สังเกตและอธิบาย แรงโนมถวงสนามแมเหล็กไฟฟา

กระแสพลังงานไฟฟาพลังงานทดแทน ธรรมชาติของคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแสง คลื่นแมเหล็ก 

ไฟฟาสืบคนขอมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ 

กระบวนการแกปญหา และการทํางานเปนกลุมเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ

สื่อสารสิ่งท่ีไดเรียนรูตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ว 2.3  ม.5/1, 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  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 5 (โลกและอวกาศ)  รหัสวิชา  ว33101  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายวิเคราะหการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอก

ภพหลังเกิดบิ๊กแบงในชวงเวลาตาง ๆ ตามววิัฒนาการของเอกภพหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบง

จากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี การคนพบไมโครเวฟพื้นหลัง 

จากอวกาศโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก ตําแหนงของระบบสุรยิะเชื่อมโยง

กับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลกกระบวนการเกิดดาวฤกษ การเปลี่ยนแปลงความดัน 

อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษปจจัยที่สงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ 

ความสัมพันธระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิวและ

สเปกตรัมของดาวฤกษลําดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธกับมวลตั้งตน การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ

ของดาวฤกษกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบงเขตบริวารของดวงอาทติย ลักษณะของดาว

เคราะหที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตโครงสรางของดวงอาทิตย การเกิดลมสุรยิะ พายุสุริยะ 

  นําเสนอปรากฏการณหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของกับผลของลมสุรยิะ และพายุสริุยะที่มีตอโลก

รวมท้ังประเทศไทยการสํารวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาวคล่ืนตาง ๆ ดาวเทียม 

ยานอวกาศ สถานีอวกาศ นําความรูทางดานเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใช ในชีวิตประจําวันหรือใน

อนาคต 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6        รหัสวิชา ว33102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาธรรมชาติของวิชา วิทยาศาสตร อธิบาย ระบบนิเวศการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเซลล

และโครงสรางพ้ืนฐานของเซลลกระบวนการสังเคราะหดวยแสง การเจริญเติบโตของพืชการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ธาตุและสารประกอบอะตอม โมเลกุลของสาร 

ตารางธาตุพันธะทางเคมี โครงสรางโมเลกุล สารประกอบไฮโดรเจน ปฏิกิริยาเคมี  การบอกตําแหนง

ของวัตถุ ความสมัพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนท่ี การเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ 

สังเกตและอธิบาย แรงโนมถวงสนามแมเหล็กไฟฟากระแสพลังงานไฟฟาพลังงานทดแทน ธรรมชาติ

ของคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแสง คลื่นแมเหล็กไฟฟาสืบคนขอมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียรสมดุล

พลังงานของโลกการหมุนเวียนของอากาศบนโลกการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรการเกิดเมฆการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรวมท้ังการพยากรณอากาศอธิบาย

วิเคราะหการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิ๊กแบง

วิวัฒนาการของเอกภพโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีระบบสุริยะ อุณหภูมิ ขนาดจากดาว

ฤกษ 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ 

กระบวนการแกปญหา และการทํางานเปนกลุมเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ

สื่อสารสิ่งท่ีไดเรียนรูตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 

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

   ม.4/11, ม.4/12   

 ว. 1.3 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6   

 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 
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 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 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                              สาระการเรยีนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา  ว31181  จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
 

 

  ศึกษา วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่

เกิดข้ึนและความสัมพันธของเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน ออกแบบ สราง หรือพัฒนาผลงานสาํหรับ

แกปญหาที่คาํนึงถึงผลกระทบตอสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและการบริการ  

  โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใชความรูทักษะ และเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมอื กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย คํานึงถึง

ทรัพยสินทางปญญา ใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนําเสนอผลงาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 4.1 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 

 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                              สาระการเรยีนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 1            รหัสวิชา  ว31182  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกสวนประกอบและการยอยปญหา การหา

รูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอยางและประโยชนของแนวคิดเชิงคํานวณเพื่อแกปญหาในชีวิต 

ประจําวันประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการออกแบบข้ันตอนวิธีสําหรับแกปญหา การแกปญหา

ดวยคอมพิวเตอร การระบุขอมูลเขา ขอมูลออก และเงื่อนไขของปญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การ

ทําซ้ําการจัดเรียงและคนหาขอมูล ตัวอยางการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 

การศึกษาตัวอยางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดปญหา ศึกษา วางแผน ดําเนินงาน 

สรุปผลและเผยแพรในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการรวมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

  โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใชความรูทักษะ และเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมอื กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ปลอดภัย คํานึงถึง

ทรัพยสินทางปญญา ใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนําเสนอผลงาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2  ม.4/1 

 

รวม 1 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  รหัสวิชา  ว32183  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
 

 

  ศึกษาความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร องคประกอบ

ของระบบเทคโนโลยี วิเคราะหระบบเทคโนโลยี การสรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยี การใชซอฟตแวรชวยในการการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน หลักการ

วิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน ภาพฉายแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ลักษณะของความคิดสรางสรรค  

การวิเคราะหผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการ

เลอืกใชสิ่งของเคร่ืองใชอยางสรางสรรค  

  โดยประยุกตใชความรูจากทักษะและศาสตรตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรในการทําโครงงาน เพ่ือ

แกปญหาหรือพัฒนางาน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการวิเคราะห ออกแบบ การ

สราง พัฒนาและเลือกใชสิ่งของเครื่องใชตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม 

สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืนได 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 4.1 ม.5/1 , ม.5/2 ,ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 

 

รวม 5 ตัวชี้วัด 

 



98 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                              สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 2            รหัสวิชา  ว32184  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  อธิบายองคประกอบของระบบสารสนเทศ แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของงาน ใช

คอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ   

  โดยรวบรวม วิเคราะหขอมูล และใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทอล เทคโนโลยี

สารสนเทศในการแกปญหาหรือเพิ่มมูลคาใหกับบริการหรือผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความตระหนักและรับผิดชอบตอการ

กระทําในการเผยแพรขอมูล นําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี 3  รหัสวิชา  ว33185  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  อธิบายความหมายของเทคโนโลยีการออกแบบ รูถึงวิธี กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ       

การออกแบบเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา สรางผลิตภัณฑ  

  โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการออกแบบและผลิตสินคา  ใหสินคามีประโยชนตอตนเองและ

สังคม สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และมีทัศนคติท่ีดีกับการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบ

ผลิตภัณฑของตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 4.1 ม.6/1 

 

รวม 1 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                              สาระการเรยีนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา  วิทยาการคํานวณ 3            รหัสวิชา  ว33186  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  อธิบายการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและ

สารสนเทศระดับสูงสลับซับซอน ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตได 

เก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผล ประเมินผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลและสารสนเทศระดับสูง

ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตได และมีทัศนคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยีมาใชใน 

การประมวลผลดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.3 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 

 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ฟสิกส 1       รหัสวิชา ว31201 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4       ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟสิกส ปริมาณทางกายภาพและหนวยการวัด ความคลาดเคล่ือนในการ

วัดและการทดลองในวิชาฟสิกส การบอกตําแหนงของวัตถุ ความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับการเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรงคงตัว แรงและผลของแรงท่ีมีตอสภาพการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหวางมวล และแรงเสียดทาน การเคล่ือนที่แบบ

โพรเจกไทล การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมและการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ 

กระบวนการแกปญหา และการทํางานเปนกลุมเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ

สื่อสารสิ่งท่ีไดเรียนรูตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.2 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6 

 

รวม  6 ตัวชี้วัด 

 

ผลการเรียนรูสาระฟสิกส   

 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 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ฟสิกส 2       รหัสวิชา ว31202 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของกลศาสตรเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธระหวางงานและ พลังงานจลน  

กฎการอนุรกัษพลังงาน กาํลัง เครื่องกลอยางงายและประสิทธิภาพของเคร่ืองกล  โมเมนตัม การชน

กันของวัตถุและกฎการอนรุักษโมเมนตัม การเคล่ือนที่แบบหมุน ทอรกและ ผลของทอรกท่ีมีผลตอ

สภาพการหมุน สภาพสมดุลและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดสมดุล สภาพยืดหยุนของวัตถุและมอดูลัส 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ 

กระบวนการแกปญหา และการทํางานเปนกลุมเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความคิด มี

ความสามารถในการสื่อสารสิง่ท่ีไดเรียนรูตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูสาระฟสิกส 

 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 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ฟสิกส 3       รหัสวิชา ว32203 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5       ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของไฟฟาและแมเหล็ก ในเรื่อง กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา  ความจุ

และตัวเก็บประจุ กฎของโอหม สภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง  

อยางงาย การหาพลังงานไฟฟาท่ีใชในเครื่องใชไฟฟา สนามแมเหล็ก ความสัมพันธระหวางแมเหล็ก

และไฟฟา หลักการของมอเตอร กฎการเหน่ียวนําของแมเหล็กไฟฟาของฟาราเดยและกฎของเลนซ 

หลักการ ของเครื่องกําเนิดไฟฟา ไฟฟากะแสสลับ การแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง 

แนวคิดทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวล คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ 

กระบวนการแกปญหา การสํารวจตรวจสอบ และการทํางานเปนกลุม เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ 

ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีไดเรียนรู การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

อยางเห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและ

คานิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.2  ม.5/7, 5/8, 5/9 

 ว 2.3  ม.5/11, ม 5/12 

 

รวม 5 ตัวชี้วัด 

 

ผลการเรียนรูสาระฟสิกส 

  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 ผลการเรียนรู   
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ฟสิกส 4       รหัสวิชา ว32204 จํานวน  1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4       ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของคลื่นในเรื่อง องคประกอบและการเคลื่อนท่ีของคลื่น สมบัติของคลื่น 

ธรรมชาติของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณที่เก่ียวกับคลื่นเสียง การสั่นพองของ

เสยีง บีตส ปรากฏการณของดอปเพลอรและคลื่นกระแทก หูและการไดยิน ความเขมของเสียงและ

มลพิษทางเสียง ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโคง เลนสบางและหลักการของทัศน

อุปกรณบางชนิด การรับรูสีของนัยนตาคน แสงเชิงฟสิกสและอธิบายปรากฏการณท่ีเก่ียวกับคลื่นแสง 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การ

สํารวจตรวจสอบ กระบวนการแกปญหา และการทํางานเปนกลุมเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ 

ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีไดเรียนรูตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยาง

เห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่

เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ว2.3  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 

 

ผลการเรียนรูสาระฟสิกส 

  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 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ฟสิกส 5                        รหัสวิชา ว33205 จํานวน  1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6       ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการของสสารและฟสิกสแผนใหม ในเรื่อง ความรอน การเปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร ทฤษฎีของแกส กฎของแกสและพลังงานภายในระบบของแกส ความดันในของไหลและกฎพาส

คัล แรงพยุงและหลักอารคิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล และหลักแบรนูลลี การคนพบ

อิเล็กตรอน แนวคิดเก่ียวกับแบบจําลองอะตอม สมมติฐานของพลังค ปรากฏการณโฟโตอิเลกทริก  

ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังส ีปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงาน

นิวเคลียร รังสีในธรรมชาติ การปองกันอันตรายและการใชประโยชนจากกัมมันตภาพรังสีและพลังงาน

นิวเคลียร 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การ

สํารวจตรวจสอบ กระบวนการแกปญหา และการทํางานเปนกลุมเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ 

ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีไดเรียนรูตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยาง

เห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ี

เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.2  ม.5/10 

 ว 2.3  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/10 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 

 

ผลการเรียนรูสาระฟสิกส 

 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 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ฟสิกส 6       รหัสวิชา ว33206 จํานวน  1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6       ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาธรรมชาติของวิชา ฟสิกส การบอกตําแหนงของวัตถุ ความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแนวตรงดวยความเรงคงตัวแรงและผลของแรงท่ีมีตอสภาพการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ งานและพลังงาน โมเมนตัม สภาพสมดุล 

กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ไฟฟากระแสตรง การหาพลังงานไฟฟาท่ี สนามแมเหล็ก 

แมเหล็กไฟฟาคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของเสียง 

สมบัติของคลื่นเสียง หูและการไดยิน ธรรมชาติของแสง ทัศนอุปกรณ การเปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร ทฤษฎีของแก็ส ความดันในของไหล แนวคิดเก่ียวกับแบบจําลองอะตอม สมมติฐานของพลังค  

ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังส ีปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงาน

นิวเคลียร รังสีในธรรมชาติ การปองกันอันตรายและการใชประโยชนจากกัมมันตภาพรังสีและพลังงาน

นิวเคลียร 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูลการสํารวจ

ตรวจสอบ กระบวนการแกปญหา และการทํางานเปนกลุมเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิด    

มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ไดเรียนรูตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 ตัวช้ีวัด 

 

ผลการเรียนรูสาระฟสิกส 

 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,  
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    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 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา เคมี 1         รหัสวิชา ว31221                   จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4                      ภาคเรียนที่ 1                             เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห และอธิบาย แบบจําลองอะตอม วิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม สัญลักษณ

นิวเคลียรของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอย การระบุหมู

คาบความเปนโลหะอโลหะและก่ึงโลหะของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน แนวโนมสมบัติของ

ธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบสมบัติของธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ สมบัติและการ

คํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีการนําธาตุมาใชประโยชนรวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอมขอปฏิบัติเบ้ืองตนและการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมีและ

เสนอแนวทางแกไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ การกําจัดสารเคมี การเลือกและใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการ

ทําปฏิบัติการและวัดปริมาณตาง ๆ การนาํเสนอแผนการทดลองทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสารการเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอ ความหมายของ

มวลอะตอมของธาตุและการคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุมวลโมเลกุลและมวลสูตร การคํานวณ

ปริมาณใดปริมาณหน่ึงจากความสัมพันธของโมลจํานวนอนภุาคมวล และปริมาตรของแกสที่ STP การ

คํานวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ี การคํานวณสูตร

อยางงาย และสูตรโมเลกุลของสารการคํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ วิธีการและ

เตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตีและปรมิาตรสารละลายตามท่ีกําหนด การ

เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์รวมทั้งคํานวณจุดเดือดและจุด

เยือกแข็งของสารละลาย 

  โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สํารวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและ

สามารถนําความรูไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรูสาระเคมี 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา เคมี 2                             รหัสวิชา ว31222                   จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4                     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห และอธิบาย การเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและ

เรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การคาํนวณพลังงานที่เก่ียวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอ

ออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร สมบัติของสารประกอบไอออนิก การเขียนสมการไอออนิกและ

สมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเด่ียวพันธะคูและพันธะสาม การเขียนสูตร

และเรียกชื่อสารโคเวเลนต ความยาวพันธะและพลังงานพนัธะในสารโคเวเลนต รูปรางโมเลกุลโคเว

เลนต ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนตและเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุดเดือด

และการละลายน้าํของสารโคเวเลนต สมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ การเกิด

พันธะโลหะและสมบัติของโลหะการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิกสารโคเวเลนตและโลหะการ

แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี การเขียนและดุลสมการเคมี ระบุสารกําหนดปรมิาณการ

คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับมวลสาร ความเขมขนของสารละลาย และ

ปริมาตรแกส การคํานวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี 

  โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การเปรียบเทียบ การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรู 

ความคิด และสามารถนาํความรูไปใชประโยชน เชื่อมโยงและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มี

ความสามารถในการแกไขปญหา มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีคุณธรรมจริยธรรม 

และคานิยมที่ถูกตองเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูสาระเคมี 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา เคมี 3                           รหัสวิชา ว32223                   จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5       ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา และอธิบาย พฤติกรรมของแกสและความสัมพันธระหวางปริมาตรความดันและอุณหภูมิ

ของแกส การคํานวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแกสท่ีภาวะตาง ๆ ตามกฎของบอยลกฎของ

ชารลกฎของเกย-ลูสแซกและกฎรวมแกส การคํานวณปริมาตรความดันอุณหภูมิจํานวนโมลหรือมวล

ของแกสจากความสัมพันธตามกฎของอาโวกาโดรและกฎแกสอุดมคติการคํานวณความดันยอยหรือ

จํานวนโมลของแกสในแกสผสมโดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน การแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลน

ของแกสการคํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกสโดยใชกฎการแพรผานของเกรแฮม     

การประยุกตใชความรูเก่ียวกับสมบัติและกฎตาง ๆ ของแกสในการอธิบายปรากฏการณหรือแกปญหา

ในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม การคํานวณความดันยอยหรือจํานวนโมลของแกสในแกสผสม

โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน การแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกสการคาํนวณและ

เปรียบเทียบอัตราการแพรของแกสโดยใชกฎการแพรผานของเกรแฮม การประยุกตใชความรูเก่ียวกับ

สมบัติและกฎตาง ๆ ของแกสในการอธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและใน

อุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกราฟ

การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารท่ีไมไดวัดในปฏิกิริยา ทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สงผล

ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขนพื้นที่ผิวของสารตั้งตนอุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาที่

มีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวนัหรือ

อุตสาหกรรม ปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาและอัตราการ

เกิดปฏิกิริยายอนกลับการคํานวณคาคงท่ีสมดุล ความเขมขนของสารท่ีภาวะสมดุล ระบปุจจัยท่ีมีผล

ตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุลของระบบสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต

ปรากฏการณในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู เพือ่ใหเกิดการนําความรูและหลักการ

ไปใชประโยชน เชื่อมโยง และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สามารถวิเคราะหขอมูล และ

สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  

 

ผลการเรียนรูสาระเคมี 

 สาระที่ 1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6 
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 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา เคมี 4         รหัสวิชา ว32224                   จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5                      ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา สืบคนขอมูล และอธิบาย การเปนกรดหรือเบสโดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส

เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิสระบุคูกรด-เบสตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวร ีการคํานวณและ

เปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส การเขียนสมการเคมีแสดง

ปฏิกิริยาสะเทินและระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทินการเขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิ

ซิสของเกลือและระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลอืหลักการการไทเทรต และเลือกใชอินดิเค

เตอรท่ีเหมาะสม การคํานวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการ

ไทเทรต สมบัติองคประกอบและประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร การใชประโยชนและการแกปญหา

โดยใชความรูเก่ียวกับกรด-เบส การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซและตวัออกซิไดส

รวมท้ังเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเปนตัวรดีวิซหรือตัวออกซิไดสและเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ การดุลสมการรี

ดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟาและเขียน

สมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทดปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล การคํานวณคาศักยไฟฟา

มาตรฐานของเซลลและระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟาขั้วไฟฟาและปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น หลักการ

ทํางานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ การทดลองชุบโลหะและ

แยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟาหลักการทางเคมีไฟฟาที่ใชในการชุบโลหะการแยกสารเคมีดวย

กระแสไฟฟาการทําโลหะใหบริสุทธ์ิและการปองกันการกัดกรอนของโลหะ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับเซลลเคมีไฟฟาในชวีิตประจาํวัน 

  โดยใชการสืบเสาะหาความรู สํารวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรู สามารถนําความรูและ

หลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

สามารถวิเคราะหขอมูลมีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคณุคาของวิทยาศาสตร มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีถูกตองเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูสาระเคมี 

 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, 
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 ม.5/30, ม.5/31, ม.5/32 

 

รวม 19 ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา เคมี 5                            รหัสวิชา ว33225 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา สืบคนขอมูล และอธิบาย สารประกอบอินทรียที่มีพันธะเดี่ยวพันธะคูหรือพันธะสามที่

พบในชีวิตประจําวัน การเขียนสูตรโครงสรางลิวอิสสตูรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสน

ของสารประกอบอินทรียโครงสรางและประเภทของสารประกอบอินทรยีจากหมูฟงกชัน การเขียนสูตร

โครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ที่มีหมูฟงกชันไมเกิน 1 หมูตามระบบ 

IUPAC การเขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ เปรียบเทียบจุดเดือด

และการละลายในน้าํของสารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกชันขนาดโมเลกุลหรือโครงสรางตางกัน ระบุ

ประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน และเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหมปฏิกิริยากับ

โบรมีนหรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต การเขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา

เอสเทอริฟเคชันปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน การ

ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน การนํา

สารประกอบอินทรยีไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวันและอุตสาหกรรม 

  โดยใชการสืบเสาะหาความรูเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด และความเขาใจ สามารถนําความรู

และหลักการไปใชประโยชนและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สามารถวิเคราะหขอมูล                       

มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  

 

ผลการเรียนรูสาระเคมี 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา เคมี 6                            รหัสวิชา ว33226 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา และอธิบาย การระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอ

เมอรหรือพอลิเมอรความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอรรวมทั้งการนําไปใช

ประโยชน ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑยางรวมท้ังการนําไปใชประโยชน ผล

ของการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของพอลเิมอร ผลกระทบจาก

การใชและการกําจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและแนวทางแกไขการกําหนดปญหาและนําเสนอแนว

ทางการแกปญหา โดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันการประกอบอาชีพ

หรืออุตสาหกรรม การแสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืนรวมทั้ง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยเนนการคิดวิเคราะห

การแกปญหาและความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นท่ีสนใจ การนําเสนอ

ผลงานหรือชิ้นงานที่ไดจากการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การแสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนาการเขารวมประชุมวชิาการหรือการแสดงผลงาน 

สิ่งประดิษฐในงานนิทรรศการ 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรูเพื่อใหเกิดการใชความรูและหลักการ 

นํามาบูรณาการใหเขากับชีวิตประจําวัน และนาํไปใชประโยชนแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหามีจิตวิทยาศาสตร 

และเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  

 

ผลการเรียนรูสาระเคมี 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ชีววิทยา 1      รหัสวิชา  ว31241 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับลักษณะท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต  การใชความรูและกระบวนการทางชีววิทยาที่เปน

ประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การศึกษาชีววิทยาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และการนํา

ความรูเก่ียวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของสารเคมีที่เปน

องคประกอบในเซลลของสิ่งมีชีวิต การเกิดปฏิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิตวิธีการใชกลองจุลทรรศน

โครงสรางและหนาที่ของสวนที่หอหุมเซลล ไซโทพลาซึมและนิวเคลียสท่ีศึกษาดวยกลองจุลทรรศน  

การลาํเลียงสารเขาและออกจากเซลล การแบงเซลลและการสลายสารอาหารระดับเซลลเพื่อใหได

พลังงานในรูป ATP  

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูลการ

สังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปขอมูล เพื่อใหเกิดความรู 

ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิต

ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานยิมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรูสาระชีววิทยา 

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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ชีววิทยา 2      รหัสวิชา  ว31242 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่  2 จํานวน 60 ชั่วโมง  

 

  ศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตรและวิวัฒนาการ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการศึกษาพันธุ

ศาสตรของเมนเดล กฎความนาจะเปน กฎแหงการแยก และกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ การผสม

เพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เปนสวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดล ศึกษาเก่ียวกับยีนและ

โครโมโซม การถายทอดยีนและโครโมโซม การคนพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องคประกอบทางเคมี

ของ DNA โครงสรางของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม การวิเคราะห DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกตใช

เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม 

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรประชากร ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กําเนิดสป

ชีสและวิวัฒนาการของมนุษย 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล      

การสังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปขอมูล เพื่อใหเกิด

ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรูสาระชีววิทยา 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ชีววิทยา 3      รหัสวิชา  ว32243 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่  1 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในรางกายของสัตวและ

มนุษย  ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบ

หมุนเวียนเลือดในรางกายสัตวและมนุษย ระบบน้ําเหลือง และระบบภูมิคุมกัน การนําความรูท่ีเปน

ประโยชนมาใชในการดูแลรักษาสุขภาพของรางกาย  

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล      

การสังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปขอมูล เพื่อใหเกิด

ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรูสาระชีววิทยา 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ชีววิทยา 4       รหัสวิชา ว32244 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับการดํารงชวีิตของพืช โครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก เน้ือเย่ือพืช อวัยวะและ

หนาท่ีของอวัยวะของพืชจากราก ลาํตนและใบ การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้าํของพืช การ

ลําเลียงน้าํของพืช  การลาํเลยีงสารอาหารของพืช และการลําเลียงอาหารของพืช ศึกษาการ

สังเคราะหดวยแสง  การคนควาท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหดวยแสง  โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพ่ิม

ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในพืช C4 และพืช CAM ปจจัยบางประการที่มีผลตอการ

สังเคราะหดวยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางดานโครงสรางของใบ ทิศทางของใบ และการ

จัดเรียงใบของพืชเพื่อรับแสง ศึกษาการสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการ

สืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอกท่ีเก่ียวของกับโครงสรางของดอกและการสรางสปอรเรณู ถุงเอมบริ

โอการสรางเซลลสืบพันธุและการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุแบบไม

อาศัยเพศของพืชดอกการขยายพันธุพืช รวมท้ังการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม การนําความรูเก่ียวกับพืชมาประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล      

การสังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปขอมูล เพื่อใหเกิด

ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู  

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ชีววิทยา 5     รหัสวิชา  ว33245 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่  1 จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กําเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

อนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแนนและการแพรกระจายของประชากร ขนาดของประชากร 

รูปแบบการเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของประชากร ประชากรมนุษย ระบบนิเวศ กระบวนการ

ถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลง

แทนที่ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศและศึกษาเก่ียวกับมนุษยกับความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชน ปญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และชนิดพันธุตางถิ่นท่ีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล      

การสังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปขอมูล เพื่อใหเกิด

ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรูสาระชีววิทยา 

 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 

 



121 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ชีววิทยา 6      รหัสวิชา ว33246 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่  2 จํานวน  60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาโครงสรางและอวัยวะท่ีใชในการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิตเซลลเดยีว สัตวและมนุษย ศึกษา

ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก การรับรูและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สัตวและ

มนุษยเซลลประสาทและการทํางานของเซลลประสาท สมองและไขสันหลังที่เปนศูนยควบคุมระบบ

ประสาท การทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ โครงสรางและการทํางาน

ของอวัยวะรับความรูสึกที่เก่ียวกับนัยนตากับการมองเห็น หูกับการไดยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับ

การรับรส และผวิหนังกับการรับความรูสึก ศึกษาระบบตอมไรทอ โครงสรางและการทํางานของตอม

ไรทอ ฮอรโมนจากตอมไรทอและอวัยวะที่สาํคัญ การรักษาดุลยภาพของรางกายดวยฮอรโมนและ    

ฟโรโมนในสัตว ศึกษาพฤติกรรมของสัตว กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว พฤติกรรมเปนมาแตกําเนิด

และพฤติกรรมการเรียนรู ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับการพัฒนาของระบบประสาท การ

สื่อสาร ระหวางสัตวโดยการใชเสียง ทาทาง และสารเคมี และศึกษาโครงสรางและการทํางานของ

ระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล         

การสังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอธิบาย  การอภิปราย และการสรุปขอมูลเพ่ือใหเกิด

ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรูสาระชีววิทยา 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 1 รหัสวิชา  ว31261       จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  
 

 

  ศึกษาโครงสรางโลกการแบงชัน้โครงสรางโลกทั้งการแบงตามองคประกอบทางเคมีและการแบง

ตามสมบัติเชิงกล แผนธรณีตาง ๆ ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและตําแหนงตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน หลักฐานทางธรณีวิทยา การเคล่ือนที่ของแผนธรณีทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ทฤษฎีทวีปเล่ือน 

และทฤษฎีการแผขยายพื้นสมุทร กลุมหินและแนวเทือกเขา ซากดึกดําบรรพ รองรอยการเคลื่อนท่ี

ของตะกอนธารน้ําแข็ง ภาวะแมเหล็กโลกบรรพกาล อายุหินของพื้นมหาสมุทร เทือกสันเขาใตสมุทร 

และรองลึกกนสมุทรสาเหตุผลท่ีจะเกิดข้ึนจากภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว และสึนามิ เปนธรณีพิบัติภัย

ที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ การ

สังเกต การสืบคนขอมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจติวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรม และคานยิม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายการแบงช้ันและสมบัติของโครงสรางโลก พรอมยกตัวอยางขอมูลท่ีสนับสนุน 

 2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณี 

 3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยตอของแผนธรณีท่ีสัมพันธกับการเคลื่อนที่ของแผนธรณีพรอม

ยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 

 4. วิเคราะหหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบในปจจุบัน และอธิบายลาํดับเหตุการณ ทางธรณีวิทยาใน

อดีต 

 5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปจจัยที่ทําใหความรนุแรงของการปะทุและ

รูปรางของภูเขาไฟแตกตางกัน รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนวทางการ

เฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

 6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้งสืบคน

ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
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 7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบ

และนําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

 

รวม   7   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 2 รหัสวิชา ว31262 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  

 

  ศึกษา กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ลักษณะและองคประกอบทางแรของ

หินกระบวนการเกิดและการสํารวจแหลงปโตรเลียมและถานหินพื้นฐานธรณีวิทยา เชน ตะกอนวิทยา 

การลาํดับชั้นหิน ธรณีโครงสราง รวมท้ังวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือท่ีจะนําทรพัยากรมา

ใชไดอยางคุมคาและยั่งยืนขอมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา เสนชั้นความสูง และ

คําอธิบายสัญลักษณตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนท่ีสามารถนําไปใชวางแผนการใชประโยชนและประเมิน

ศักยภาพของพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมเชน ประเมินศักยภาพแหลงทรัพยากรธรณีตาง ๆ การวางผังเมือง 

การสรางเข่ือน 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ การ

สังเกต การสืบคนขอมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจติวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรม และคานยิม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร รวมทั้งวิเคราะหสมบัติและนําเสนอการใชประโยชนจากทรัพยากร

แรท่ีเหมาะสม 

 2. อธิบายกระบวนการเกิด และการสํารวจแหลงปโตรเลียมและถานหิน โดยใชขอมูลทาง

ธรณีวิทยา 

 3. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียมและถานหิน พรอมนําเสนอการใชประโยชน

อยางเหมาะสม 

 4. อานและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ ที่กําหนดพรอม

ทั้งอธิบายและยกตัวอยาง การนําไปใชประโยชน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 3   รหัสวิชา  ว32263           จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาปจจัยสาํคัญท่ีมผีลตอการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันและผลท่ีมีตอ

อุณหภูมิอากาศในแตละบริเวณของโลกกระบวนการท่ีทําใหเกิดสมดุลพลังงานของโลกผลของแรง

เน่ืองจากความแตกตางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูศูนยกลาง และแรงเสียดทานท่ีมีตอ

การหมุนเวียนของอากาศการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตอภูมิอากาศการแบง

ช้ันนํ้าในมหาสมุทรการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทร

ผลของการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรท่ีมีตอลักษณะลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ การ

สังเกต การสืบคนขอมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรม และคานยิม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันและผลท่ีมีตอ

อุณหภูมิอากาศในแตละบริเวณของโลก 

 2. อธิบายกระบวนการที่ทําใหเกิดสมดุลพลังงานของโลก 

 3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกตางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูศูนยกลาง 

และแรงเสียดทานที่มีตอการหมุนเวียนของอากาศ 

 4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตอภูมิอากาศ 

 5. อธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดการแบงชั้นน้ําในมหาสมุทร 

 6. อธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ําใน

มหาสมุทร 

 7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

 

รวม   7   ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 4 รหัสวิชา  ว32264  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    

 

  ศึกษา วิเคราะห อภิปราย  ความสัมพันธระหวางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆการเกิด

แนวปะทะอากาศแบบตาง ๆ และลักษณะลมฟาอากาศที่เก่ียวของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติของมนุษยที่มีสวนชวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกแปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศบนแผนท่ีอากาศคาดการณลักษณะลมฟา

อากาศ เบื้องตนจากแผนที่อากาศและขอมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและ

การดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ  

การสังเกต การสืบคนขอมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจติวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรม และคานยิม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายความสัมพันธระหวางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 

 2. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบตาง ๆ และลักษณะลมฟาอากาศที่เก่ียวของ 

 3. อธิบายปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของโลก พรอมยกตัวอยางขอมูล

สนับสนุน 

 4. วิเคราะห และอภิปรายเหตุการณท่ีเปนผลจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลก และนําเสนอแนว

ปฏิบัติของมนุษยที่มีสวนชวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 5. แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศบนแผนท่ีอากาศ 

 6. วิเคราะห และคาดการณลกัษณะลมฟาอากาศ เบ้ืองตนจากแผนท่ีอากาศและขอมูลสารสนเทศ

อ่ืน ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟา อากาศ 

 

รวม    6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 5  รหัสวิชา  ว33265            จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    

 

  ศึกษา  การกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด 

บิ๊กแบงในชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบ๊ิกแบงจาก

ความสัมพันธระหวางความเรว็กับระยะทางของกาแล็กซ ีรวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟพ้ืน

หลังจากอวกาศโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซทีางชางเผือก และระบุตําแหนงของระบบ

สุริยะพรอมอธิบายเชื่อมโยงกับ การสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลกกระบวนการเกิดดาวฤกษ 

โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษกระบวนการ

สรางพลังงานของดาวฤกษและผลท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะหปฏิกิริยาลูกโซโปรตอน-โปรตอน และวัฏจักร

คารบอนไนโตรเจน ออกซิเจนปจจัยท่ีสงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวาง

ความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาว

ฤกษวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษดวยหลักการแพรลัแลกซ พรอมคํานวณหาระยะทางของดาว

ฤกษลําดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธกับมวลตั้งตน และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ

ดาวฤกษในลาํดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิรซปรุง-รัสเซลล 

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ การ

สังเกต การสืบคนขอมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจติวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรม และคานยิม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิ๊ก 

แบงในชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวฒันาการของเอกภพ 

 2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงจากความสัมพันธระหวางความเรว็กับระยะทางของ

กาแล็กซี รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 

 3. อธิบายโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก และระบุตําแหนงของระบบสรุิยะ

พรอมอธิบายเช่ือมโยงกับ การสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก 
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 4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาว

ฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษ 

 5. อธิบายกระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษและผลท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะหปฏิกิริยาลูกโซ

โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคารบอนไนโตรเจน ออกซิเจน 

 6. ระบุปจจัยที่สงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ และอธิบายความสัมพันธระหวางความสอง

สวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ 

 7. อธิบายความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ 

 8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษดวยหลักการแพรัลแลกซ พรอมคํานวณหาระยะทาง

ของดาวฤกษ 

 9. อธิบายลําดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธกับมวลตั้งตน และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง

ประการของดาวฤกษในลําดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิรซปรงุรสัเซลล 

 

รวม 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 6  รหัสวิชา  ว33266 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยและลักษณะ

ของดาวเคราะหที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยกฎเคพเลอร  

และกฎความโนมถวงของนิวตัน การคํานวณคาบการโคจรของดาวเคราะหโครงสรางของดวงอาทิตย 

การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ปรากฏการณหรือเหตุการณที่เก่ียวของกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะ

ที่มีตอโลกรวมท้ังประเทศไทยทรงกลมฟา พิกัดของดาวในระบบขอบฟา และระบบศูนยสตูรทองฟา 

การขึ้นการตกของดวงอาทิตยและดาวฤกษสุริยคติปรากฏ มุมหางท่ีสัมพันธกับตําแหนงในวงโคจร 

ตําแหนงปรากฏของดาวเคราะหการสํารวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ 

ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานอีวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ  

  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสาํรวจตรวจสอบ การ

สังเกต การสืบคนขอมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจสื่อสาร

สิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันมีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรม และคานยิม 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุรยิะ การแบงเขตบรวิารของดวงอาทิตยและลักษณะของดาว

เคราะหที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต 

 2. อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยกฎเคพเลอร และกฎความโนมถวงของ  

นิวตัน พรอมคํานวณคาบการโคจรของดาวเคราะห 

 3. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย การเกิดลมสุรยิะ พายสุรุยิะ และวิเคราะห นําเสนอ

ปรากฏการณหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตอโลกรวมทั้งประเทศ

ไทย 

 4. สรางแบบจําลองทรงกลมฟา สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเสนสาํคัญของแบบจําลองทรงกลมฟา

กับทองฟาจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟา และระบบศนูยสูตร 

 5. สังเกตทองฟา และอธิบายเสนทางการข้ึนการตกของดวงอาทิตยและดาวฤกษ 
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 6. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมขอมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตยผาน   

เมริเดียนของผูสังเกตในแตละวัน 

 7. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแตละเขตเวลาบนโลก 

 8. อธิบายมุมหางที่สัมพันธกับตําแหนงในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตําแหนงปรากฏของดาว

เคราะหที่สังเกตไดจากโลก 

 9. สืบคนขอมูล อธิบายการสาํรวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ 

ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานอีวกาศ และนําเสนอแนวคิดการนาํความรูทางดานเทคโนโลยีอวกาศ มา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือในอนาคต 

 10. สืบคนขอมูล ออกแบบ และนําเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนทองฟาดวยตาเปลาและ/หรือ

กลองโทรทรรศน 

 

รวม 10 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 1     รหัสวิชา  ว31291  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  อธิบายเกี่ยวกับ ข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว และ

สรางงานเก่ียวกับ ความสาํคัญและบทบาทของเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตร

อ่ืน ๆ องคประกอบของระบบสารสนเทศการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศการติดตอสื่อสาร 

สืบคนขอมูลผานอินเทอรเน็ต นําเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

  โดยใชกระบวนการเรียนความรูความเขาใจ ทักษะการสืบคนขอมูลทักษะการทํางานกลุม 

เพื่อใหรูและเขาใจเห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยี การทํางานบนพื้นฐานของความรบัผิดชอบ 

เสยีสละ ขยัน ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน 

และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 ขอ 1 , 2 , 3 , 4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 2     รหัสวิชา  ว31292 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว 

และสรางงานเกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยี องคประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตาง ๆ การสรางชิ้นงานดวยโครงงานคอมพิวเตอร 

นําเสนองานโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสส 

  โดยใชกระบวนการเรียนความรูความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหาทักษะ

การสืบคน ทักษะการทํางานกลุมเพ่ือใหเขาใจและเห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยี เลือกใชเทคโนโลยี

ในทางสรางสรรคตอการดํารงชีวิตและสรางอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทํางานบนพ้ืนฐาน

ของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย อดทน มุงมั่น มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการ

ปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและปฏิบัติไดดวยตนเองสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

อยางเห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรยีนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คอมพิวเตอร 3      รหัสวิชา ว32293 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความรูเก่ียวกับ การวิเคราะหระบบงาน การออกแบบระบบงาน หลักการเขียนโปรแกรม 

การเขียน GUI และการจัดทําเอกสารประกอบ  

  โดยใชการสืบคนขอมูล การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม

ตามข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม        

การทดสอบโปรแกรม และจัดทําเอกสารประกอบ ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร     

เพื่อสรางงานอยางมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟอเผื่อแผ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได นําความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางเห็น

คุณคา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 4      รหัสวิชา  ว32294 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5       ภาคเรียนที่2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความรูเก่ียวกับ ขั้นตอนการแกปญหาดวยคอมพิวเตอรโครงงานคอมพิวเตอร 

การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรและการจัดทําเอกสารประกอบ 

  โดยใชการสืบคนขอมูล การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม

ตามหลักของการพัฒนาโปรแกรม ในภาษา GUI กับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อสรางงานอยางมีความ

รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟอเผื่อแผ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได        

นําความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชวีิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คอมพิวเตอร 5     รหัสวิชา ว33295 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความรูเก่ียวกับ ความรูพื้นฐานของการสื่อสาร ชองทางการสื่อสารขอมูล อุปกรณสื่อสาร

ขอมูล ชนิดของระบบเครือขาย และการจัดทําเอกสารประกอบ  

  โดยใชการสืบคนขอมูล การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจปฏิบัติการติดตั้ง ใชงาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และจัดทําเอกสารประกอบ เกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ

สรางงานอยางมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟอเผื่อแผ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทํางาน

รวมกับผูอื่นได นําความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยกุตในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา คอมพิวเตอร 6 (โปรแกรมจัดการฐานขอมูล) รหัสวิชา ว33296  จํานวน 1.0 หนวยกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความรูเก่ียวกับ การเขียน โปรแกรม HTML การใชงาน Dreamweaver  ออกแบบหนา 

Web page การติดตั้ง ใชงาน Web page สู Internet และการจัดทําเอกสารประกอบ  

  โดยใชการสืบคนขอมูล การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ปฏิบัติการพัฒนางาน 

Web site สรางงานอยางมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟอเผื่อแผ ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได นําความรูและทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

อยางเห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2  ขอ 1 , 2 , 3 , 4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



138 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 1    รหัสวิชา  ส31101 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคม ขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนทางสังคม 

การแกปญหา และแนวทางการพัฒนาทางสังคม ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญของ

วัฒนธรรมไทยวิเคราะหความจําเปนที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และอนุรกัษวัฒนธรรมไทย 

พรอมท้ังเลือกรับวัฒนธรรมสากลใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนให

ผูอื่นประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกศึกษาวิเคราะห

ความสาํคัญและความจําเปนที่ตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สืบคนขอมูล การอภิปรายโดยใชกระบวนการกลุม    

การสรางสถานการณจําลอง บทบาทสมมติ การฝกปฏิบัติ วิเคราะหสรุปขอมูล เพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ มีคณุธรรมจริยธรรม 

มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสขุ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 2    รหัสวิชา  ส31102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติตนตามกฎหมายแพง กฎหมายอาญา ที่เก่ียวของกับตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก กฎหมายอ่ืน ๆ ที่สําคัญ เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย กฎหมายการรับราชการทหาร ฯลฯ ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ แนวคิดและ

หลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาทขององคกรระหวางประเทศในเวทีโลกที่มีผลตอประเทศไทย 

สาระสาํคัญของปฏิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชน ปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แนวทาง 

การแกปญหาและการพัฒนา วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ สถานการณการเมืองการ

ปกครองของสังคมไทย และสังคมโลก และประสานประโยชนรวมกัน อิทธิพลของระบบการเมืองการ

ปกครองท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต และความสัมพันธระหวางประเทศ เสนอแนวทางทางการเมืองการ

ปกครองท่ีนําไปสูความเขาใจและประสานประโยชนรวมกันระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อ

ชวยเหลือ สงเสริมดานวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม  

  โดยใชกระบวนการศึกษาจากกรณีตัวอยาง การอภิปราย วิเคราะหโดยใชทักษะการคิด

วิเคราะห การคดิรวบยอด ทักษะประเมินคา การเรียนรูแบบรวมมือ การใชเทคนิคพยากรณ เทคนิค

การแกปญหา เพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจท่ีถูกตอง มีวินัยเชงิบวก มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึง

บทบาทหนาท่ีการมีสวนรวมในทางการเมอืงในฐานะท่ีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  ส32101 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรการนําเสนอขอมูลสารสนเทศและวิเคราะหอิทธิพลของ

สภาพภูมิศาสตร มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่กอใหเกิดปญหาทางกายภาพ เก่ียวกับภัยพิบัติที่

เกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก รวมถึงการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ

วามีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษยหรือธรรมชาติเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปองกันปญหาท่ี

เกิดข้ึนในทองถิ่น 

  โดยใชทักษะกระบวนการสาํรวจ สังเกต การแสวงหาความรูการสืบคน การคิดวิเคราะหการลง

มือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ รวมถึงตระหนักและเห็นความสําคัญของสภาพภูมิศาสตรที่มี

ผลตอการเปลี่ยนแปลง มีวินัย ใฝเรยีนรู ซื่อสัตยสุจริต มุงม่ันในการทํางาน นําความรูท่ีไดรับไปใชใน

ชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 4   รหัสวิชา  ส32102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหสถานการณและวิกฤติการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ

และโลกระบุมาตรการปองกัน และแกไขปญหาบทบาทขององคกรและการประสานความรวมมือทั้งใน

ประเทศ และนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรค

วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถ่ินท้ังในประเทศและโลก มีสวนรวมในการแกปญหา และการ

ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  โดยใชทักษะกระบวนการสาํรวจ สังเกต การแสวงหาความรูการสืบคน การคิดวิเคราะหการลง

มือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสาํคัญของความรวมมือในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝเรียนรู นําความรูที่ไดรับนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 5    รหัสวิชา  ส33101 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเศรษฐศาสตรเบื้องตนความหมายจุดมุงหมายวิชาเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรกับ

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรบทบาทของภาครฐัตอหนวยเศรษฐกิจการบริหาร

จัดการทรัพยากรการบรโิภคและการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจการกําหนดคาจางและราคาศึกษา

หลักเศรษฐศาสตรระบบเศรษฐกิจโลกตลาดและประเภทการกําหนดอุปสงค (Demand) อุปทาน

(Supply) การแทรกแซงราคาความเปนมาเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดาเนินชีวิตวิวัฒนาการสหกรณไทยความหมายความสําคัญและหลักการของระบบสหกรณศึกษา

การเงินการคลังการธนาคารและงบประมาณการจัดทํารายรับรายจายของรัฐบาลการคาระหวาง

ประเทศการเปดเสรกีารคาระหวางประเทศองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาควิวัฒนาการ

เศรษฐกิจของประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  โดยใชทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรกระบวนการคิดกระบวนการสืบคน

ขอมูลกระบวนการทางสังคมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา

กระบวนการกลุมเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนาํไปแกปญหา

ของตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติศาสนกษัตริยซื่อสัตยสุจริตมีวินัย

ใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทํางานรักความเปนไทยมีจิตสาธารณะอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สังคมศกึษาพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  ส33103 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา  ศึกษาพุทธ

ประวัติตั้งแตการตรสัรู  การกอต้ังพระพุทธศาสนา  วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนาตาม

แนวพุทธจริยา  พุทธประวัติดานการบริหารและการธาํรงรกัษาศาสนา วิเคราะหขอปฏิบัติทางสาย

กลางในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศรัทธาและปญญาท่ีถูกตองในพระพุทธศาสนา วเิคราะห

ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาและหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร การ

ฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการมุงอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาแหงการศกึษา  ซึ่งเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยกับวิธีการแกปญหา  พระพุทธศาสนาฝกตน

ไมใหประมาท  มุงประโยชนและสันติภาพแกบุคคล  สังคม และโลก  วิเคราะหพระพุทธศาสนากับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  ความสาํคัญของพระพุทธศาสนา

เก่ียวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ  การเมืองและสันติภาพ  พระรัตนตรัย  หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 

และพุทธศาสนสุภาษิต ศึกษาประวัติสาวก สาวิกา ศาสนิกชนตัวอยางในพระพุทธศาสนา ศึกษาคุณคา

และความสาํคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก การเชื่อม่ันตอผลของการทําความดี ความชั่ว  ศึกษา

ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของคานิยมและจริยธรรมท่ีเปน

ตัวกําหนดความเชื่อและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของศาสนิกชนของศาสนาตาง ๆ การเห็นคุณคา  

เช่ือมั่นและมุงม่ันพัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

สวดมนตแปล แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน หลักธรรมในการอยูรวมกัน

อยางสันติสุขของแตละศาสนา การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความรวมมือของทุกศาสนาในการ

แกปญหาและพัฒนาสังคม  การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธี การ

แสดงตนเปนพุทธมามกะ  หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา  สัมมนาและเสนอ

แนวทางในการธํารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถืออันสงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 

  โดยใชการเชื่อมโยงประสบการณเดิมสูประสบการณใหม จากภาพขาวหรือสถานการณตาง ๆ 

ใหนักเรียนฝกการสังเกต ตอบคําถามหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม สงเสริมการทํางานกลุม

เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  นําไปสูการยอมรับและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืนตระหนักถึง

ความสาํคัญและเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาและศาสนาตาง ๆ ท่ีหลอหลอมใหศาสนิกชนปฏิบัติตน

เปนคนดี มีคานิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเพื่อประโยชนตอสังคมและสวนรวม เพื่อใหเกิดสันติสุขในสังคม 
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รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 1   รหัสวิชา  ส33102 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห อภิปรายตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรใน

การศึกษาที่แสดงถึงการเปลี่ยนของมนุษยชาติ สรางองคความรูใหมโดยเลือกวิธีการทางประวัติศาสตร

อยางเปนระบบ ตระหนักถึงความสาํคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรท่ีแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลง วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรของสถาบันพระมหากษัตริยบุคคลสําคัญท้ัง

ชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีมีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยศึกษา วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญ

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีมีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตรไทย  วิเคราะห

ปจจัยที่สงเสริมการสรางภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน วางแผน

กําหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสงเสริมสรางสรรคภูมิ

ปญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอสังคมไทยในปจจุบัน สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการสรางสรรค

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย การกําหนดแนวทางและการมีสวนรวมอนุรกัษภูมิปญญาไทยและ

วัฒนธรรมไทย   

  โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตระหนักในความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทยเกิดความรัก

ความภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตรยิ 

ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรยีนรู รักความเปนไทย มุงม่ันในการทํางาน สามารถนาํความรูไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันอยางเห็นคณุคาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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  

 



146 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ประวัติศาสตรพ้ืนฐาน 2   รหัสวิชา  ส33104 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลก

ตะวันตกท่ีมีผลตอพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของโลก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรสมัยใหม

ของมนุษยชาติ โดยการวิเคราะหเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองเขาสูโลกสมัยปจจุบัน ศึกษาสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เพื่อสู

การวิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 การศึกษาประวัติศาสตร 

  โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการทางสังคมกระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการแกปญหากระบวนการกลุมเพ่ือให

เกิดความรูความเขาใจตระหนักในความสําคญัของการศึกษาประวัติศาสตรชาตไิทยเกิดความรักความ

ภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานรักชาติศาสนกษัตริยซื่อสัตยสุจรติ

มีวินัยใฝเรียนรูรักความเปนไทยมุงม่ันในการทํางานสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน

อยางเห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.2  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 1   รหัสวิชา  ส31201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะห หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา 

หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาท่ีตน  

นับถือ ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของเยาวชนที่มีตอสังคมและประเทศชาติ 

  โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทางสงัคมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุมกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย    ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชในการดําเนินชวีิตประจําวัน 

เกิดความศรัทธาตอศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนนิชวีิตนําไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1  ม.4/18, ม.4/20 

 ส1.2  ม.4/4 

 ส2.1  ม.4/3 

 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 2   รหัสวิชา  ส31202 จํานวน  0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะห หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา 

หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาท่ีตนนับ

ถือปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ 

  โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทางสงัคมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุมกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชในการดําเนินชวีิตประจําวัน 

เกิดความศรัทธาตอศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                   สาระการเรยีนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 3   รหัสวิชา  ส32201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะห หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา 

หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาท่ีตนนับ

ถือปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ 

  โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทางสงัคมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุมกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย  ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชในการดําเนินชวีิตประจําวัน 

เกิดความศรัทธาตอศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชวิีตนําไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1  ม.4/18, ม.4/20 

 ส1.2  ม.4/4 

 ส2.1  ม.4/3 

 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 4   รหัสวิชา  ส32202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5              ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะห หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา 

หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาท่ีตนนับ

ถือปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ 

  โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทางสงัคมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุมกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชในการดําเนินชวีิตประจําวัน 

เกิดความศรัทธาตอศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนนิชวีิตนําไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1  ม.4/18, ม.4/20 

 ส1.2  ม.4/4 

 ส2.1  ม.4/3 

 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 5   รหัสวิชา  ส33201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6              ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะห หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา 

หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาท่ีตนนับ

ถือปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ 

  โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทางสงัคมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุมกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชในการดําเนินชวีิตประจําวัน 

เกิดความศรัทธาตอศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1  ม.4/18, ม.4/20 

 ส1.2  ม.4/4 

 ส2.1  ม.4/3 

 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                   สาระการเรยีนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  คณุธรรมจริยธรรม 6  รหัสวิชา  ส33202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะห หลักธรรมคําสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปญญา 

หนาท่ีชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังศาสนาท่ีตนนับ

ถือปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ 

  โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการทางสังคมกระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการกลุมกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

ความสาํคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี นําหลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชในการดําเนินชวีิตประจําวัน 

เกิดความศรทัธาตอศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนําไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส1.1  ม.4/18, ม.4/20 

 ส1.2  ม.4/4 

 ส2.1  ม.4/3 

 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สังคมศกึษาเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ส30207 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  สาํรวจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  โครงสรางการ

ปกครองของไทยในสวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น  พระมหากษัตริยไทยกับการปกครอง  และ

บทบาทของประชาชนตามวิถทีางระบอบประชาธิปไตย  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองของ

ไทย  ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนและมีสวนรวมในการสงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  โดยใชทักษะการคนควา  กระบวนการสืบคน  กระบวนการทํางานเปนกลุม  กระบวนการคิด

วิเคราะห  และกระบวนการทางสังคม  เพื่อใหมีความรูเก่ียวกับ  วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง

ของไทย  โครงสรางการปกครองของไทยในสวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น  พระมหากษัตริย

ไทยกับการปกครอง  และบทบาทของประชาชนตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย  มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการปกครองของไทย  ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนและมีสวนรวมในการสงเสรมิ

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

 2. อธิบายโครงสรางการปกครองของไทย 

 3. อธิบายบทบาทพระมหากษัตริยไทยกับการปกครอง 

 4. อธิบายบทบาทของประชาชนตามวิถีของระบอบประชาธิปไตย 

 5. อธิบายบทบาทของประชาชนและการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย             

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 6. อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมืองดีตามระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สังคมศกึษาเพิ่มเติม 2    รหัสวิชา  ส30202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  สาํรวจกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความเปนมา  ความสาํคัญ  หลักการ  

โครงสรางอํานาจของพระมหากษัตรยิ  และสาระสาํคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยการนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปจจุบันไปใช  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  คระหนักถึงความสาํคัญของการนํากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ไปใช มีสวนรวมในการสรางสงัคมประชาธิปไตยตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย 

  โดยใชทักษะการคนควา  สํารวจ  กระบวนการสืบคน  กระบวนการทํางานเปนกลุม  

กระบวนการคิด  และกระบวนการทางสังคมเพื่อใหเกิดการเรยีนรู  เขาใจบทบาทความสาํคัญของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และสามารถนาํมาปรับประยุกตใชในเหตุการณปจจุบัน 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายและวิเคราะหกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

 2.  วิเคราะหสิทธิเสรีภาพหนาท่ีของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 3.  วิเคราะหการใชกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 4.  วิเคราะหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 5.  วิเคราะหกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สังคมศกึษาเพิ่มเติม 3   รหัสวิชา  ส30203 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาคนควา วิเคราะห สาํรวจความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรการทองเท่ียว  านลักษณะ

ประโยชน แหลงทองเท่ียว การทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธ

ระหวางภูมิศาสตรกับการทองเท่ียว ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษ และมีสวน

รวมในการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ 

  โดยใชทักษะการคนควาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจกระบวนการสืบคน กระบวนการ

ทํางานเปนกลุม กระบวนการคิด และกระบวนทางสังคม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจสภาพแวดลอม

ความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรกับการทองเที่ยว และมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูสภาพแวดลอม  

และสามารถสืบคนความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ  ดานทรพัยากรธรรมชาติในสวนตาง ๆ ท่ีทําให

การเกิดภูมิสังคมใหม ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

 2. ระบุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมาตรการปองกันแกไขปญหาขององคกรและการประสานความ

รวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดชัยภูมิ 

 3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรกับการทองเที่ยว  และตระหนักถึง

ความสาํคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 4. มีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูสภาพแวดลอม  สามารถสบืคนความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน  

และใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชน 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สังคมศกึษาเพิ่มเติม 4   รหัสวิชา  ส30204 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาประวัติ  และงานของบุคคลท่ีประกอบดวยคุณธรรม  จริยธรรม สรางสรรคความเจริญ

ใหกับทองถ่ิน  สังคม และประเทศ วิเคราะห  คุณธรรมแนวทางปฏิบัติและแนวคิดของบุคคลเหลาน้ัน  

สงผลตอการพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ เพ่ือใหเปนแบบอยาง ประพฤติดี เห็นคุณคาการฝกคุณธรรม  

จริยธรรม เปนหลักในการดําเนินชีวิต  สามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในการ

พัฒนาตน ทองถ่ิน และประเทศชาติ 

  โดยใชทักษะการคนควาขอมูล ทักษะการสรางองคความรูใหม กระบวนการกลุม กระบวนการ

ทางสังคม และการวิเคราะห เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับบุคคลสําคัญ เกิดความตระหนักเห็นคุณคา

ในผลงาน คุณธรรม จริยธรรม ที่สรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ิน และประเทศชาติ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. วเิคราะหสถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

และโลก 

 2. ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา  บทบาทขององคการและการประสานความรวมมือทั้งใน

ประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 3. เสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 

รวม 3 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  หนาที่พลเมือง 41         รหัสวิชา  ส30231 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต 

และเผยแพรพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง

ระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน 

ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับในอัตลักษณและ

เคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่ง

กันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ

กระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูเพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   

เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมือง

การปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

สันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. รูทนัขาวสารและรูทันสื่อ 

 4. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  หนาที่พลเมือง 42        รหัสวิชา  ส30232 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5         ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต 

และเผยแพรพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง

ระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 

ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับในอัตลักษณและ

เคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่ง

กันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ

กระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูเพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปน

พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการ

ปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ 

จัดการความขัดแยงดวยสันตวิิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. รูทนัขาวสารและรูทันสื่อ 

 4. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม  6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  หนาที่พลเมือง 43         รหัสวิชา  ส30233 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต 

และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง

ระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 

ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับในอัตลักษณและ

เคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่ง

กันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ

กระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูเพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปน

พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการ

ปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ 

จัดการความขัดแยงดวยสันตวิิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. รูทนัขาวสารและรูทันสื่อ 

 4. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  หนาที่พลเมือง 44         รหัสวิชา  ส30234 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศกึษาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต 

และเผยแพรพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง

ระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 

ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับในอัตลักษณและ

เคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่ง

กันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทําของตนเอง 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรูเพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   

เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมือง

การปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

สันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  

ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. รูทนัขาวสารและรูทันสื่อ 

 4. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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 6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 1   รหัสวิชา  ส31101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาใหมีความรูเรื่อง การสรางเสริมการทํางานของระบบ ผิวหนัง กระดูก และระบบ

กลามเนื้อ การวางแผนดูแลสขุภาพตามภาวะการเจริญเติบโตของตนเองและครอบครัว วางแผนและ

ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะหอิทธิพลครอบครวั เพ่ือน สังคม 

และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต วิเคราะหคานิยมในเร่ืองเพศตาม

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ฝกใหเรียนรูการทํางานรวมกัน เรียนรูเร่ืองการวิเคราะหใชเหตุผล

ในการแกปญหา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การฝกปฏิบัติจริง อาทิ การหาขอมูล การสืบคนทาง

อินเตอรเน็ต  

  โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจําลองสถานการณ การศกึษานอกสถานที่ การรายงาน     

การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรูปรับใชในชีวิตไดอยางมีคุณคา มีความ

รับผิดชอบ  มุงม่ันในการทํางาน  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 2   รหัสวิชา  ส31102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

  

  ศึกษาใหมีความรูวิเคราะหสาเหตุและผลของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียนหรือ

เยาวชน และเสนอแนวทางแกปญหา มีสวนรวมในการปองกันความเสี่ยงตอการใชยา การใชสารเสพ

ติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการ

ครอบครอง การใช และการจําหนายสารเสพติด ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณท่ีเสี่ยง

ตอสุขภาพและความรุนแรง และสามารถแสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี ฝกใหเรียนรูการ

ทํางานรวมกัน  เรียนรูเรื่องการวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

การฝกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาขอมูล การสืบคนทางอินเตอรเน็ต  

  โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ  การศึกษานอกสถานท่ี  การรายงาน  

การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรูปรับใชในชีวิตไดอยางมีคุณคา มีความ

รับผิดชอบ  มุงม่ันในการทํางาน  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 2.1   ม.4/4 

 พ 5.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/6, ม.4/7 

 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา         สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 3   รหัสวิชา  ส32101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

  

  ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย  กระบวนการสรางเสริมและ ดํารง

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบยอยอาหารระบบขับถาย ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต   

วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณเจริญเติบโตและพฒันาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว การเลือกใชทักษะท่ีเหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยงและการแกปญหาเรื่องเพศ

และครอบครัวเพื่อใหมีความรู ความเขาใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ชีวิตและ

ครอบครัวฝกใหเรียนรูการทํางานรวมกัน เรียนรูเรื่องการวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา ยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอื่น การฝกปฏิบัติจริง อาทิ การหาขอมูล การสืบคนทางอินเตอรเน็ต  

  โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจําลองสถานการณ การศกึษานอกสถานที่ การรายงาน     

การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรู  ปรบัใชในชีวิตไดอยางมีคุณคา อยูในสังคมได

อยางมีความสุข นกัเรียนมีความรบัผิดชอบ มุงม่ันในการทํางาน มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมู

คณะอยางมีเหตุผล ขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

   

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 4   รหัสวิชา  ส32102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาถึง สาเหตุ และเสนอแนวทางการปองกันการเจ็บปวย  และการตายของคนไทยรูหลักการ

วางแผน และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

สุขภาพและความรุนแรงของคนไทย วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการ

จําหนายสารเสพติด  วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสรางเสรมิความปลอดภัยในชุมชน  

โดยมีสวนรวมในการสรางเสรมิความปลอดภัยในชุมชน   เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการสราง

สุขภาพสมรรถภาพการปองกันโรคและความปลอดภัยในชีวิตฝกใหเรียนรูการทํางานรวมกัน เรียนรู

เรื่องการวิเคราะหใชเหตุผลในการแกปญหา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  การฝกปฏิบัติจริง  อาทิ 

การหาขอมูล การสืบคนทางอินเตอรเน็ต  

  โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ  การศึกษานอกสถานท่ี การรายงาน    

การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรูปรับใชในชีวิตไดอยางมีคณุคา มีความ

รับผิดชอบ มุงม่ันในการทํางาน อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 4.1   ม.5/4, ม.5/7 

 พ 5.1   ม.5/3 

 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5   รหัสวิชา  ส33101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

   การจัดกิจกรรมปองกันความเสี่ยงตอการใชยา สารเสพติด และความรุนแรงการวิเคราะห

ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใชและการจําหนายสารเสพติด ตอตนเอง ครอบครัว  

เศรษฐกิจ  และสังคม การวิเคราะหโทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใชและการ

จําหนายสารเสพติด ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพของคนไทย แนวทางปองกัน การวางแผนกําหนดแนวทาง

ลดอุบัติเหตุ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน การจัดกิจกรรมการสรางเสริมความปลอดภัยใน

ชุมชน การตัดสินใจแกปญหาในสถานการณท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ และวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธี 

เพื่อใหเกิดทักษะการสรางเสรมิสุขภาพและปองกันโรค และคุณลักษณะดานความตระหนกัและความ

รับผิดชอบตอสุขภาพของตนเอง 

  โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจําลองสถานการณ การศกึษานอกสถานที่ การรายงาน     

การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรูปรับใชในชีวิตไดอยางมีคุณคา มีความ

รับผิดชอบ มุงม่ันในการทํางาน  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 พ 5.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/ , ม.6/6, ม.6/7 

 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา         สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 6   รหัสวิชา  ส33102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

  

  วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ  ในการเลนกีฬา และใช

ความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลท่ีเกิดตอผูอ่ืนและสังคม ตลอดจนสามารถ

เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู/ทีมไดอยางนอย 1 ชนิด เชน ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล  

ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟทบอล เทนนิส เซปกตะกรอ มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง งาว แสดงการ

เคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค เชน กิจกรรมเขาจังหวะ เชียรลีดเดอร และ เขารวมกิจกรรม

นันทนาการนอกโรงเรยีน และนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

ออกกําลังกายและเลนกีฬาประเภทบุคคลและทีมที่ชอบและเหมาะสมกับตนเองพรอมทั้งวางแผน

กําหนดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ  และใชความสามารถของตนเองเพิ่ม

ศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน คํานึงถึงผลท่ีเกิดตอสังคมอธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีตาง ๆ  ในระหวางการเลน การแขงขันกีฬากับผูอื่นและนําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใช

ในชีวิตประจําวันอยางตอเน่ือง และยังแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลนและการแขงขัน

กีฬาดวยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพท่ีดีรวมกิจกรรมทางกาย

และเลนกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงามของการกีฬา 

  โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ  การศึกษานอกสถานท่ี  การรายงาน  

การนําเสนอ นักเรียนนําผลงานกระบวนการการเรียนรูปรับใชในชีวิตไดอยางมีคุณคา มีความ

รับผิดชอบ  มุงม่ันในการทํางาน  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สุขศึกษาและแบดมินตัน      รหัสวิชา  พ31201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการเก่ียวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา ฝกทักษะการบริหารรางกายการเคลื่อนไหว

พื้นฐาน และการเลนกีฬาแบดมินตันตามลําดับขั้นตอน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ  กิจกรรม

พลศึกษาและกีฬา แบดมินตันมีทักษะในการเลนกีฬา มีคุณธรรม เห็นคุณคาของกิจกรรมพลศึกษา

และกีฬา สามารถนําไปประยกุตใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันศึกษาประวัติความเปนมา การจับ

ไม การสงลูก การตีหนามือ-หลังมอื ลูกหยอด การตีลูกตบ การแขงขันประเภทเดี่ยว ประเภทคูและ

คูผสม รวมท้ังความรูท่ัวไปและคุณคาของแบดมินตัน  ทักษะเฉพาะตัวเบื้องตน  ระเบียบกติกา 

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดี การบริหารรางกาย การบํารุงรกัษาสุขภาพ การเลนดวยความ

ปลอดภัย และการบํารุงรักษาอุปกรณ 

  โดยใชทักษะ/ ฝก ปฏิบัติ กระบวนคดิ กระบวนการกลุม การใชเหตุผล สื่อความหมายการ

แกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชและรวมกิจกรรม

กีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงดงามของการกีฬาเห็นคุณคาที่และมีเจตคติที่ดีตอสุข

ศึกษาและแบดมินตัน สามารถรวมกิจกรรมอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ

รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สุขศึกษาและแฮนดบอล     รหัสวิชา  พ31202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาหลักการเก่ียวกับแฮนดบอล  ฝกทักษะการบริหารรางกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน และ

การเลนแฮนดบอลตามลาํดับข้ันตอนเก่ียวกับการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหยุด การหมุนตัว การสราง

ความคุนเคยกับลูกบอล การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู และเกมนําสูการเลนเปนทีม เพื่อใหมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับแฮนดบอล  มีทักษะในการเลน  มีคุณธรรม มีน้ําใจนักกีฬาเห็นคุณคาของ

แฮนดบอล  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
  โดยใชทักษะ/ ฝก ปฏิบัติ กระบวนคิด กระบวนการกลุม การใชเหตุผล สื่อความหมายการ

แกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชและรวมกิจกรรม

กีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงดงามของการกีฬาเห็นคุณคาที่และมีเจตคติที่ดีตอสุข

ศึกษาและแฮนดบอล สามารถรวมกิจกรรมอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรบัผิดชอบ 

มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตรยิ ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษา พลศึกษา         สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สุขศึกษาและดาบสองมือ      รหัสวิชา  พ32201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
  

  ศึกษากระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพ การทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย  

วางแผนดูแลสุขภาพของบุคลากรในครอบครวั  คานิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม

ไทย  ทักษะในการปองกันความขัดแยง  ทักษะในการปฏิเสธทักษะในแกไขปญหาเม่ือผิดหวังในความ

รัก การเสริมสรางสุขภาพ  การปองกันโรคและการรักษาโรคดวยภูมิปญญาไทย  เรียนรูประวัติความ

เปนมาของวิชาดาบสองมือมีทักษะในการราํดาบสองมือ ไมรํา ไมตี ตลอดจนขั้นตอนการแสดงการ

ตอสูในวิชาดาบสองมือ มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและดาบสองมือ  เลือกออกกําลังกาย

ไดตามความเหมาะสมกับเพศ และ วัย นําเอาความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน รักและอนุรักษศิลปะ

การตอสูแบบไทย ไวชั่วลูกชัว่หลาน มีน้ําใจเปนนักกีฬา  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

มีความเชื่อม่ันในตนเอง  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 

  โดยใชทักษะ/ ฝก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุม การใชเหตุผล สื่อความหมายการ

แกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชและรวมกิจกรรม

กีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงดงามของการกีฬาเห็นคุณคาที่และมีเจตคติที่ดีตอสุข

ศึกษาและดาบสองมือ สามารถรวมกิจกรรมอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ

รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย       

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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/ , ม.4-6/4 

 พ 4.1 ม.4-6/1 

 

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สุขศึกษาและฟุตบอล      รหัสวิชา  พ32202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและวิเคราะหปกปองสิทธิผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียน จัดการกับอารมณและ

ความเครียด ทดสอบสุขภาพทางกลไกและทางกาย กิจกรรมนันทนาการ ปญหาดานสุขภาพและ

ปญหาสาธารณะสุข สารเสพติดโทษและการปองกันรักษา ฝกปฐมพยาบาล การเคล่ือนยายผูปวยการ

เขาเฝอก ความรูประจําวันความเปนมาของวิชาฟุตบอล มารยาทของผูดูกีฬาที่ดี บํารุงรักษาอุปกรณมี

ทักษะในการเคลื่อนยายผูปวย  ทักษะในการเลนฟุตบอลดวยเทาในรูปแบบตาง ๆ หลักการรกุและรับ

รูปแบบการเลนเปนทีมระเบียบขอบังคบักติกาเก่ียวกับวิชาฟุตบอลมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาสุข

ศึกษาและฟุตบอล เลือกออกกําลังกายไดตามความเหมาะสมกับเพศและวัย นําเอาความรูที่ไดมาใชใน

ชีวิตประจําวัน เห็นความสาํคัญและมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมไดอยางเหมาะสม มีความเชื่อม่ันใน

ตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน 

รักษาความเปนไทย มีจิตสาธารณะและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

  โดยใชทักษะ/ ฝก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุม การใชเหตุผล สื่อความหมายการ

แกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคดิ ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชและรวมกิจกรรม

กีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงดงามของการกีฬาเห็นคุณคาที่และมีเจตคติที่ดีตอสุข

ศึกษาและฟุตบอล สามารถรวมกิจกรรมอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ 

มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตรยิ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สุขศึกษาและเปตอง     รหัสวิชา  พ33201 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษากระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ      

การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว

คานิยมในเร่ืองเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ เลือกใชทักษะในการปองกันความขัดแยง 

และแกไขปญหาเร่ืองเพศและครอบครัว  บทบาทและความรบัผิดชอบของบุคคลท่ีมีตอการสรางเสริม

สุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ ในการเลนกีฬาเปตอง มี

ความสามารถการเลนกีฬาประเภททีม  เขารวมกิจกรรมกีฬานอกโรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎกติกากลวิธีตาง ๆ 

ระหวางการเลน  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน 

  โดยใชทักษะ/ ฝก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุม การใชเหตุผล สื่อความหมาย      

การแกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชและรวม

กิจกรรมกีฬาอยางมคีวามสุข ชื่นชมในคุณคาและความงดงามของการกีฬาเห็นคุณคาที่และมีเจตคติท่ี

ดีตอสุขศึกษาและเปตอง สามารถรวมกิจกรรมอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ

รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย  

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  สุขศึกษาและกิจกรรมเขาจังหวะ   รหัสวิชา  พ33202 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง 

  

  วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค  การปฏิบัติตนตามสิทธิ

ของผูบริโภค การวางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีสวน

รวมในการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเสี่ยงตอ

สุขภาพและความรุนแรงมีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ ในกิจกรรมเขาจังหวะสิบสาวสวย 

แทงโกเปล่ียนคูนํ้านํ้าน้ํา แสดงการเคลื่อนไหวอยางสรางสรรค ปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกาและ

นําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันอยางตอเน่ือง  

  โดยใชทักษะ/ ฝก ปฏิบัติ  กระบวนคิด กระบวนการกลุม การใชเหตุผล การวิเคราะหสื่อ

ความหมาย  การแกปญหา และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใช

และรวมกิจกรรมกีฬาอยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและความงดงามของการกีฬาเห็นคุณคาและมี

เจตคติที่ดีตอสุขศึกษาและกิจกรรมเขาจังหวะ สามารถรวมกิจกรรมอยางเปนระบบระเบียบ มีความ

รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย

สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ

ทองถ่ิน และ ลด ละ เลิก อบายมุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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  ตัวช้ีวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรยีนรู ศิลปะ                    สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 1      รหัสวิชา  ศ31101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบตาง ๆ บรรยาย

จุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป วิเคราะหการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ

และเทคนิคของศลิปนในการแสดงออกทางทัศนศิลป  วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปใน

รูปแบบตะวันออกและตะวันตกเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภทจําแนก

ประเภทและรูปแบบ ของวงดนตรีท้ังไทยและสากล  วิเคราะหรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรสีากล

ในยุคสมัยตาง ๆ มีทักษะในการแสดงหลายรูปแบบ สรางสรรคละครส้ันในรปูแบบท่ีชื่นชอบ 

เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใชในโอกาสตาง ๆ  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ             สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 2      รหัสวิชา  ศ31102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณ และเทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทางทัศนศิลปมีทักษะ

และเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณและกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลปวิเคราะหและ

เปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและตะวันตกอธิบายเหตุผลท่ีคนตางวัฒนธรรม

สรางสรรคงานดนตรีแตกตางกัน อานเขียนโนตดนตรีสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ วิเคราะหรูปแบบ

ของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยตาง ๆ วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรใีนวัฒนธรรม

ตาง ๆ สรางสรรคละครสั้นในรูปแบบท่ีชื่นชอบ ใชความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปเปนคูเปนหมู

อภิปรายของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ บรรยาย

วิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู          

ความเขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ     

และเห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 3      รหัสวิชา  ศ32101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  มีทักษะและเทคนิคในกาใชวัสดุอุปกรณแกระบวนการที่สูงข้ึนในการสรางงานทัศนศิลป  

สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบแลกการจัดองคประกอบศิลป 

ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาสและสถานท่ี  วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศลิปใน

รูปแบบตะวันออกและตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป ของศิลปนที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของ

สังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวาง ประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปในสังคมอาน

และเขียนโนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ รองเพลงหรือเลนดนตรีเด่ียวและ รวมวงโดย

เนนเทคนิคการแสดงและคุณภาพของการแสดง  เปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรม  

ตาง ๆ ใชความคิดรเิร่ิมในการแสดงนาฏศิลปะเปนคูและหมู วิจารณการแสดงตามหลักนาฏศิลป และ 

การละคร อภิปรายบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ   

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 

 



182 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 4      รหัสวิชา  ศ32102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุอุปกรณเทคนิคเนื้อหาเพื่อ

สรางสรรคงานทัศนศิลปประเมินและวิจารณงานทัศนศิลปโดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ จัดกลุมงาน

ทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเองระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีชื่อเสียง

และบรรยายผลตอบรับของสังคมรองเพลงหรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการ

แสดงออกและคุณภาพของการแสดงสรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธการเลนดนตรี

ของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสมอธิบายบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิดและ

คานิยมท่ีเปลี่ยนไปของคนในสังคมวิจารณการแสดงตามหลกันาฏศิลปและการละคร วิเคราะหแกน

ของการแสดงนาฏศิลปและการละครที่ตองการสื่อความหมายในการแสดงบรรยายวิวัฒนาการของ

นาฏศิลปและการละครไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู          

ความเขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและ

เห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 

 ศ3.2   ม. 4-6/3 

 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 5      รหัสวิชา  ศ33101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง สรางสรรคงาน 

ทัศนศิลปไทย สากล โดยศึกษาแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปนที่ชื่นชอบ อภิปรายเกี่ยวกับ

อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในสังคมสรางเกณฑสําหรับประเมิน

คุณภาพการประพันธและการเลนดนตรีของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ 

และความรูสึกท่ีไดรับจากงานดนตรทีี่มาจากวัฒนธรรมตางกัน  นําเสนอแนวทางในการสงเสรมิและ

อนุรักษดนตรีในฐานะมรดกของชาติวิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและการละครที่ตองการสื่อ

ความหมายในการแสดง บรรยายและวิเคราะหอิทธิพลของเคร่ืองแตงกาย แสง สี เสียง จากอุปกรณ

และสถานที่ท่ีมีผลตอการ แสดง  นําเสนอแนวคิดในการอนุรกัษนาฏศิลปไทย    

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู          

ความเขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและ

เห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ศลิปศึกษาพื้นฐาน 6  รหัสวิชา  ศ33102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

 สรางสรรคงานดานทัศนศิลปไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปน

ที่ตนชื่นชอบ วาดภาพระบายสีเปนภาพลอเลียนหรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

สังคมในปจจุบันอภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลปใน

สังคม เปรยีบเทียบอารมณและความรูสึกที่ไดรับจากงานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกันนําดนตรีไป

ประยุกตใชในงานอ่ืน ๆ นําเสนอแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

พัฒนาและใชเกณฑการประเมินในการประเมินการแสดงวิเคราะหทาทางและการเคลื่อนไหวของผูคน

ในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกตใชในการแสดงนําเสนอแนวคิดในการอนุรกัษนาฏศิลปไทย 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู          

ความเขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและ

เห็นคุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 1     รหัสวิชา  ศ31201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบศิลปทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการระบายสี วัสดุอุปกรณและเทคนิค 

การสรางสรรคผลงาน การจัดภาพ ทฤษฎีสี และฝกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี แสดงรูปแบบมิติ 

ระยะใกล-ไกล  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุท่ีนาํมาใชในการวาดเสน 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการวาดเสนได 

 3. มีทักษะการวาดเสนตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการได 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการวาดสไีด 

 5. บอกหลักการจัดภาพได 

 6. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพท่ีแสดงรปูแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกล อยางถูกตอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

รายวิชา  ศลิปะเพิ่มเติม 2     รหัสวิชา  ศ31202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห องคประกอบศิลปทัศนธาตุที่นํามาใชในการระบายส ีวัสดุอุปกรณและเทคนิค

การสรางสรรคผลงานวาดภาพระบายสเีปนภาพลอเลียนหรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพสังคมในปจจุบัน 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบศลิป ทัศนธาตุที่นํามาใชในการวาดภาพระบายสี 

 2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสีได 

 3. มีทักษะการวาดลอเลียน หรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมปจจุบัน 

 4. บอกหลักการและเทคนิคการวาดสไีด 

 5. บอกเทคนิคสรางสรรคผลงานได 

 6. ฝกปฏิบัติการวาดภาพลอเลียนยางอิสระและ ที่แสดงรูปแบบ มิติ น้ําหนัก ระยะใกล ไกลอยาง

ถกูตอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 

 



187 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  นาฏศิลปเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ศ32201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ลักษณะและองคประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย 

นาฏศิลปพื้นบาน และ นาฏศิลปสากล การตีบทเบ้ืองตน ทารําพื้นฐาน นาฎยศัพท ระบาํแบบ

มาตรฐานและปรับปรุงราํวงมาตรฐาน และการแสดงพื้นเมือง โดยสรางสรรคและประยุกตผลงานให

สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น และนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เขาใจองคประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพ้ืนบาน และ นาฏศิลปสากล 

 2. สามารถตีบทเบ้ืองตน ทารําพื้นฐาน นาฏยศัพทระบําแบบมาตรฐานและปรบัปรุงราํวงมาตรฐาน 

และการแสดงพื้นเมือง 

 3. สามารถสรางสรรคและประยุกตผลงานใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

รวม 3 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  นาฏศิลปเพิ่มเติม 2    รหัสวิชา  ศ32202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  สามารถ

เขียนบทละครและ  สามารถแสดงตามบทละครที่เขียน โดยประยุกตใหสอดคลองกับสังคม  

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยทํากิจกรรมเพ่ืออนุรักษและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย  

เพื่อใหตระหนักในคุณคาและบทบาทนาฏศิลปไทยกับสังคม 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็น

คุณคาชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เขาใจและสามารถเปรียบเทียบลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากลได   

 2. สามารถแสดงตามบทละครที่เขียนข้ึนได โดยประยุกตใหสอดคลองกับสังคม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

 3. สามารถทํากิจกรรมเพื่ออนุรักษและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย  เพื่อใหตระหนักในคุณคาและ

บทบาทนาฏศิลปไทยกับสังคม 

 

รวม 3 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ        สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ดนตรีศึกษาเพิ่มเติม 1   รหัสวิชา  ศ33201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแตละประเภทสามารถอาน เขียนโนต

ดนตรไีทยและสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสากล

พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองสรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธและการเลน

ดนตรขีองตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสมโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู 

ความเขาใจนําดนตรีไปประยุกตใชในงานอ่ืน ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระ และเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรแีตละประเภท 

 2. สามารถอาน เขียน โนตดนตรไีทยและสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ ได 

 3. จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 

 4. สรางเกณฑสาํหรับประเมินคุณภาพการประพันธและการเลนดนตรีของตนเองและผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม 

 5. นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอ่ืน ๆ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ       สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ดนตรีศึกษาเพิ่มเติม 2   รหัสวิชา  ศ33202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแตละประเภทสามารถอาน เขียน โนต

ดนตรไีทยและสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสากล

พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองสรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธและการเลน

ดนตรขีองตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสมโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู 

ความเขาใจนําดนตรีไปประยุกตใชในงานอ่ืน ๆ 

  โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล อภิปราย สรุปความรู และฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรูความเขาใจ 

มีทักษะการเขียนภาพอยางม่ันใจ ตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค มีอิสระและเห็นคุณคาชื่น

ชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน 

 

ผลการเรียนรู 

 1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรแีตละประเภท 

 2. สามารถอาน เขียน โนตดนตรไีทยและสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ ได 

 3. จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 

 4. สรางเกณฑสาํหรับประเมินคุณภาพการประพันธและการเลนดนตรีของตนเองและผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม 

 5. นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอ่ืน ๆ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ           สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 1           รหัสวิชา  ง31101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  อธิบายเกี่ยวกับ ข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว  

และสรางงานเกี่ยวกับ การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว งานดูแลรักษาบาน งานตัดเย็บเสื้อผาและ

เครื่องแตงกาย การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร การดําเนินการทางธุรกิจ เขาใจแนวทางเขาสูอาชีพ 

การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ และคุณลักษณะท่ีดีตออาชพี 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  

และปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 

 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 

 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ        สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 2           รหัสวิชา  ง31102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  อธิบายเกี่ยวกับ ข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว และ

สรางงานเก่ียวกับ การปลูกพชื ขยายพันธพืช และเลี้ยงสัตว การประดิษฐของใชที่เปนเอกลักษณไทย 

การบํารุง รักษา ซอมแซมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอํานวยความสะดวก การดําเนินการทางธุรกิจ 

เขาใจแนวทางเขาสูอาชีพ การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชพี มีประสบการณ และ

คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน และ

ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 

 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 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ           สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 3           รหัสวิชา  ง32101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5      ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับ การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต ขั้นตอนการ

ทํางานกระบวนการทํางานตามลําดับขั้นตอนท่ีวางแผนไว และสรางงานเก่ียวกับ งานดูแลรักษาบาน 

การเลือกใชเสื้อผาและเครื่องแตงกาย การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร การเลี้ยงสัตว การบํารุง 

รักษาเครื่องใชภายในบาน 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนมีนิสัยรักการทํางาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 7 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ           สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 4           รหัสวิชา  ง32102 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับ ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางานตามลาํดับขั้นตอนท่ีวางแผนไว และ

สรางงานเก่ียวกับ การประดิษฐของใชท่ีเปนเอกลักษณไทย การปลูกพืช ขยายพันธพืช และเลี้ยงสัตว 

การบํารุง รักษา ซอมแซมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอํานวยความสะดวก เขาใจแนวทางเขาสูอาชพี 

การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ และคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 

  โดยใชกระบวนการทํางาน การทํางานกลุม ทักษะการจัดการ กระบวนการแกปญหา และ

ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อใหรูและเขาใจการทํางานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน 

ประหยัด  ซื่อสัตย อดทน มุงม่ัน มีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนการมีนิสัยรักการทํางาน  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ง 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4 

 

รวม 10 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ           สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 5           รหัสวิชา  ง33101 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา สาํรวจ อภิปราย จัดกลุม เปรียบเทียบ เก่ียวกับอาชีพ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาชพีท่ีมี

อยูในประเทศ  และอาชีพตาง ๆ  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและเปนแนวทางสูอาชีพที่สนใจ

การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมตัวเขาสูงานอชีพ การรูจักตนเองในดานความรูความสามารถ ทัศนคติ  

ศักยภาพ  การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพแนวโนมที่เหมาะสมกับความสนใจ  

ความถนัด 

  โดยการศึกษาขอมูล  ทักษะการแสวงหาความรูในเรื่องแนวโนมดานอาชพีท่ีตองการของ

ตลาดแรงงานเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  และเห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

อาชีพ  และมีคุณลักษณะคานิยมที่ดีตองานอาชีพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ            สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  การงานอาชีพ 6           รหัสวิชา  ง33102 จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง 

 

 ศึกษาเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน  

โดยมีความรูเก่ียวกับวิธีการใชอยางถูกวิธี การเตรียมตัวหางาน และสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ

เขาสูงาน วิธีการสมัครงาน การเตรียมตัวในการสัมภาษณงาน ลักษณะการทํางาน เชนเวลาที่เขา

ทํางาน  ถานท่ีทํางาน และการเตรียมตัวในการเปลี่ยนอาชพี 

  โดยฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสบการณอาชีพท่ีถนัดและสนใจ โดยสามารถจําลองอาชีพ เชน    

การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน และการเขารวมกิจกรรมอาชีพเพ่ือใหผูเรยีนมีคุณลักษณะที่ดีตอ

อาชีพคณุธรรม จริยธรรม คานิยม มีลักษณะนิสัยในการทํางานประกอบไปดวยความซื่อสัตย เสียสละ  

ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีวินัย รอบคอบ ปลอดภัย สะอาด ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท  

ทํางานบรรลุเปาหมาย และเห็นคุณคาของอาชีพสุจริต 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ           สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  การงานเพิ่มเติม 1    รหัสวิชา  ง31202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศกึษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานธุรกิจเบ้ืองตน ธุรกิจกับสังคมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาพ

เศรษฐกิจ รูปแบบองคกรธุรกิจและองคประกอบของการจัดการธุรกิจ 

  โดยฝกปฏิบัติงานธุรกิจโดยใชทักษะกระบวนการทํางาน การจัดการเปนกลุม มีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน มีเจตคติท่ีดีตองานอาชพีธุรกิจเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับงานอาชีพทางธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะ คุณธรรม จิตสํานึกท่ีดี  มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รักการทํางาน และสามารถนาํไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือการศึกษาตอในชั้นสูง

ตอไป 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ง 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2 

 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  การงานเพิ่มเติม 2    รหัสวิชา  ง31204 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษางานการผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

  โดยฝกปฏิบัติงานธุรกิจโดยใชทักษะกระบวนการทํางาน การจัดการเปนกลุม มีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน มีเจตคติท่ีดีตองานอาชพีธุรกิจเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับงานอาชีพทางธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกมีวินัย  

มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รักการทํางาน และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือการศึกษาตอ 

ในชั้นสูงตอไป 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

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

 

รวม  11 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  การงานเพิ่มเติม 3    รหัสวิชา  ง32202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม และกระบวนการเชื่อมแกสและไฟฟาวัสดุ       

เครื่องเชื่อม และอุปกรณในงานเชื่อม เครื่องจักรและเคร่ืองมือท่ีใชในงานโลหะทาเชื่อมการและปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมแกสการเริ่มตนอารค การเชื่อมเดินแนว ตอมุม

ตอตัวที ทาราบ โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลตองตามหลักความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย 

  โดยใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน

ทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิตเพ่ือใหมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานสราง

ผลงานอยางมีความคดิสรางสรรคใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการ

อนุรักษ สามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  การงานเพิ่มเติม 4         รหัสวิชา  ง32204 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5        ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิธีการเขียนแบบ ออกแบบ วัสดุอุปกรณในการทํางาน คํานวณคาใชจายในการสราง

ผลิตภัณฑ ถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพ่ือนําไปสูการสรางชิ้นงาน หรือถายทอด

ความคิดของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบ

ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ หรือนําเสนอผลงาน 

  โดยใชกระบวนการปฏิบัติกระบวนการทํางานกลุม กระบวนการเทคโนโลยี ผลิตชิ้นงานอยาง

สรางสรรค  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในการสรางชิ้นงานท่ีตอบสนองความตองการใชงานดวย

ความรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดลอม  สามารถนาํความรูไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวันอยางเห็นคุณคา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  การงานเพิ่มเติม 5        รหัสวิชา  ง32202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิธีการทํางานเพ่ือการดาํรงชีวิต การทําปุยหมักชีวภาพ การขยายพันธุพืช วสัดุอุปกรณ 

การเตรียมดิน ธาตุอาหารพืช การตรวจสอบความเปนกรดเปนดางของดิน การปลูกพืชตามฤดูกาล 

การดูและรักษา 

  โดยใชกระบวนการทํางานกลุม ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะในการ

แสวงหาความรูเพื่อการดํารงชวิีตเพ่ือใหมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานสรางผลงานอยางมี

ความคิดสรางสรรคใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรกัษสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา  การงานเพิ่มเติม 6        รหัสวิชา  ง32204 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเทคโนโลยีการปลูกพชืโดยไมใชดิน ระบบการปลูก การเตรียมวัสดุอุปกรณในการปลูกพืช 

สารละลายที่พืชตองการ การเตรียมสารละลาย การตรวจสอบคาเขมขนของสารละลาย  

การตรวจสอบความเปนกรดเปนดางการปลูกพืชและการดูแลรักษา 

  โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการทํางานกลุม ทักษะการจัดการ เพื่อใหมีความรู 

ความเขาใจ ในการปลูกพืชในสภาพที่ไมเอ้ืออํานวย มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนอง

ความตองการในงานท่ีผลิตเองหรือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูอื่นผลิต ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  

สามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยางเห็นคุณคาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   รหัสวิชา  อ31101 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1  เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและเขาใจน้าํเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดาน

ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงไดเหมาะสม

กับเน้ือหาท่ีอาน ตีความวิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความสารคด ีบันเทิงคดี สื่อความที่เปน

ความเรียง ในแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ในหัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ 

การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานท่ี ภาษา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดง

ความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู  และใหเหตุผล เก่ียวกับเร่ืองราว 

ตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน อนาคต โดยใชประโยชนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนทาง

ภาษา แลผลจากการฝกทักษะตาง ๆ แสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง สามารถนําขอมูล

ความคิดรวบยอด และความคิดเจรจาโนมนาว ตอรองเก่ียวกับประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ   

ในทองถ่ินดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพนาํเสนอบทกวี หรือบทละคร

สั้น  โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบ 

นําความรูดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อไปใชอยางมีวิจารณญาณ เห็นประโยชนของความรู  

ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายการเขาสูสังคม

อาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษา และชุมชน 

  โดยใชการฟง พูด อาน เขียน คําชี้แจง คาํบรรยาย คาํแนะนํา ตลอดจนเขาใจภาษาและภาษา

ในการสื่อสาร ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวฒันธรรมของเจาของภาษา เขาใจตีความ 

ขอมูลขาวสาร บทความสารคดี บันเทิง ที่เก่ียวกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น ๆ ใชภาษาเพือ่การสื่อสาร

ตามสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชน เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 
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 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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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                           สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   รหัสวิชา  อ31102 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาและเขาใจน้าํเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ความแตกตางดาน

ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงไดเหมาะสม

กับเน้ือหาท่ีอาน ตีความวิเคราะห ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความสารคด ีบันเทิงคดี สื่อความที่เปน

ความเรียง ในแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ในหัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลาวางและสวัสดิการ 

การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานท่ี ภาษา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดง

ความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู  และใหเหตุผล เกี่ยวกับเร่ืองราว

ตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน อนาคต โดยใชประโยชนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  สื่อการเรียนทาง

ภาษา และผลจากการฝกทักษะตาง ๆ แสวงหาวิธีการเรยีน ที่เหมาะสมกับตนเอง  สามารถนําขอมูล

ความคิดรวบยอด และความคิดเจรจาโนมนาว ตอรองเก่ียวกับประสบการณ และเหตุการณตาง ๆ ใน

ทองถ่ินดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพนาํเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น  

โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลดิเพลิน เขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบ นํา

ความรูดานภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อไปใชอยางมวีิจารณญาณ เห็นประโยชนของความรู  

ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศน จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายการเขาสูสังคม

อาชีพ สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษา และชุมชน 

  โดยใชการฟง พูด อาน เขียน คําชี้แจง คาํบรรยาย คาํแนะนํา ตลอดจนเขาใจภาษาและภาษา

ในการสื่อสาร ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวฒันธรรมของเจาของภาษา เขาใจตีความ 

ขอมูลขาวสาร บทความสารคดี บันเทิง ที่เก่ียวกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น ๆ ใชภาษาเพือ่การสื่อสาร

ตามสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชน เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพ 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 
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 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 ตัวช้ีวัด 

 

  



209 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                          สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3   รหัสวิชา  อ32101 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา คําแนะนาํ คาํชี้แจง คําอธิบาย ขาว ประกาศ โฆษณา เรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี 

จากสื่อประเภทตาง ๆ ที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ขอความ บทรอยกรอง บทสนทนา เรื่อง

จากสื่อประเภทตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ สถานการณ เหตุการณ ประเด็นที่อยูใน

ความสนใจของสังคม ทองถ่ิน  ความแตกตางระหวาง คาํศัพท ขอความ  วลี สํานวน  โครงสราง

ประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษา ความรู สื่อและแหลงเรยีนรูตาง ๆ  

  โดยการใชทักษะการใชภาษาอังกฤษ ฟง อาน อานออกเสียง อานจับใจความสาํคัญ วิเคราะห

ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโตตอบเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย

ความรูสึกแบบกระบวนการกลุม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ใช

ขอความ สํานวน น้าํเสียง ในการคนควา รวบรวม สรุปความรู  ตามกระบวนการเรียนภาษา เพ่ือใหมี

ความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลัก

ภาษา มีคุณภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน และการประกอบอาชีพ อยางมคุีณธรรม 

ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรยีนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง  รักความเปนไทย 

และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ   

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 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 

 ต4.2 ม.5/1, ม.5/2 

 

รวม 21 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                     สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4    รหัสวิชา  อ32101 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2  เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา คําแนะนาํ คาํชี้แจง คําอธิบาย คูมือ ขาว ประกาศ โฆษณา เรื่องท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี จากสื่อประเภทตาง ๆ ที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ขอความ บทรอยกรอง บท

สนทนา เร่ืองจากสื่อประเภทตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ สถานการณ เหตุการณ 

ประเดน็ที่อยูในความสนใจของสังคม ทองถิ่น  ความแตกตางระหวาง คําศัพท ขอความ วลี สํานวน  

โครงสรางประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษา ความรู สื่อและแหลงเรียนรู

ตาง ๆ  

  โดยการใชทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ ฟง อาน อานออกเสียง อานจับใจความสาํคัญ 

วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโตตอบเพ่ือขอและใหขอมูล 

บรรยายความรูสึก แบบกระบวนการกลุม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

ใชขอความ สํานวน น้าํเสียง ในการคนควา รวบรวม สรุปความรู  ตามกระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให

มีความรูความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดถูกตองตามหลักภาษา มีคุณภาพ 

เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหา

ความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน และการประกอบอาชีพ อยางมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย  

ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพยีง  รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย   

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 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 
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 ต 4.2 ม.5/1 , ม.5/2 

 

รวม 21 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                  สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5   รหัสวิชา  อ33101 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ชั่วโมง 

 

  ศึกษา คําแนะนาํ คาํชี้แจง คําอธิบาย ขาว เหตุการณ ประกาศ โฆษณา เร่ืองท่ีเปนสารคดีและ

บันเทิงคดี จากสื่อประเภทตาง ๆ ที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ขอความ บทรอยกรอง บท

สนทนา เร่ืองจากสื่อประเภทตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ สถานการณจรงิและจําลอง 

เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม ทองถ่ิน  ความแตกตางระหวาง คาํศัพท ขอความ  

วลี สาํนวน คาํพังเพย สุภาษิต บทกลอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย วิถีชีวิต ความเชื่อ โครงสราง

ประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจาของภาษา ความรู สื่อและแหลงเรยีนรูตาง ๆ  

  โดยการใชทักษะการใชภาษาอังกฤษ ฟง อาน อานออกเสียง อานจับใจความสาํคัญ วิเคราะห

ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโตตอบเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย

ความรูสึก แบบกระบวนการกลุม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ใช

ขอความ สํานวน น้าํเสียง ในการคนควา รวบรวม สรุปความรู  ตามกระบวนการเรียนภาษา เพ่ือใหมี

ความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลัก

ภาษา มีคุณภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน และการประกอบอาชีพ อยางมคุีณธรรม 

ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรยีนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง  รกัความเปนไทย 

และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ   

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ต 1.1  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 

 ต 1.2  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5 

 ต 1.3 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3  

 ต 2.2 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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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                   สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   รหัสวิชา  อ33102 จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง 
 

  ศึกษา คําแนะนาํ คาํชี้แจง คําอธิบาย คูมือการใช ขาว ประกาศ โฆษณา เรื่องที่เปนสารคดีและ

บันเทิงคดี บทรอยกรอง บทละครสั้น สิ่งของ ภาพ จากสื่อประเภทตาง ๆ ที่เปนความเรียงและไมใช

ความเรียง ขอความ บทรอยกรอง บทสนทนา เรื่องจากสื่อประเภทตาง ๆ ขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง 

ประสบการณ สถานการณ เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม ทองถ่ิน ความแตกตาง

ระหวาง คําศัพท ขอความ วล ีสํานวน โครงสรางประโยค ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

ของเจาของภาษา ความรูสื่อและแหลงเรยีนรูตาง ๆ  

  โดยการใชทักษะการใชภาษาอังกฤษ ฟง อาน อานออกเสียง อานจับใจความสาํคัญ วิเคราะห

ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พูดและเขียนโตตอบเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย

ความรูสึก แบบกระบวนการกลุม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ใช

ขอความ สํานวน น้าํเสียง ในการคนควา รวบรวม สรุปความรู ตามกระบวนการเรียนภาษา เพื่อใหมี

ความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลัก

ภาษา มีคุณภาพ อยางสรางสรรค เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา      

มีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับท่ีสูงขึ้น และการประกอบอาชีพ 

อยางมีคณุธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง  

รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ต 1.1  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 

 ต 1.2  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5 

 ต 1.3 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3  

 ต 2.2 ม.6/1, ม.6/2 

 ต 3.1 ม.6/1 

 ต 4.1 ม.6/1 

 ต4.2 ม.6/1, ม.6/2 

 

รวม  18 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 1    รหัสวิชา  อ31201  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง    
 

  ศึกษาประโยค  ขอความ เรื่องสั้น ที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงจากเรื่องท่ีเปนสารคดี 

และบันเทิงคดี เชน บทความท่ีเกี่ยวของกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตรแลวจับใจความสําคัญ สรุป

ความ ตีความ บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเขียนบรรยายความรูสึก ความ

คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ เหตุการณ พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยาง

เหมาะสมเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ หรือ ประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความ

สนใจของสังคมเปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

เจาของภาษาและของประชาคมอาเซียน อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค 

สํานวน ขอความตาง ๆ คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลที่ไดจากการคนควา จากแหลงเรียนรู

ตาง ๆ 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการอานและการเขียน และความเพลิดเพลินสนุกสนาน สามารถใช

ภาษารับสาร และสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ  

 

ผลการเรียนรู 

 1. อานประโยค,ขอความ เร่ืองส้ัน ท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรยีงจากเร่ืองท่ีเปนสารคดี และ

บันเทิงคดี เชน บทความท่ีเกี่ยวของกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตรแลวจับใจความสําคัญ สรุปความ 

ตีความ บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

 2. เขียนบรรยายความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ เหตุการณ 

พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

 3. เขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ เหตุการณ หรือ ประเด็นตางๆที่อยูในความสนใจ

ของสังคม 

 4. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของ

ภาษาและของประชาคมอาเซยีน 

 5. อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค สํานวน ขอความตาง ๆ 
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 6. คนควา สืบคน บันทึกสรปุ และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ 

 7. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลท่ีไดจากการคนควา จากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

 

รวม 7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 2    รหัสวิชา  อ31203  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง    

 

  ศึกษาการอานออกเสียง ขอความ บทความ และเทพนิยาย ถูกตองตามหลักการอาน เขียน  

ประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสิ่งท่ีเปนความเรียงและไมใชความเรียง จากการฟงหรืออาน จับ

ใจความสําคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอาน เขียนบรรยายความรูสึก 

แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ จากประสบการณอยางมีเหตุผล เขียนสรปุใจความสําคัญท่ีได

จากกิจกรรม เหตุการณและสถานการณตามความสนใจ เขียนวิถีชีวิต ความเชื่อ ท่ีมาของประเพณี  

เจาของภาษา และประชาคมอาเซียน  โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค  

ภาษาตางประเทศและภาษาไทยเขียนแผนพับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง   

  โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการคิด  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับบุคคล 

กาลเทศะ  
 

ผลการเรียนรู 

 1.  อานออกเสียง ขอความ บทความ และเรื่องสั้นๆ ถูกตอง ตามหลักการอาน 

 2. เขียนประโยค ขอความใหสมัพันธกับสิ่งท่ีเปนความเรียง และไมใชความเรียงจาก การฟงหรือ

อาน 

 3. จับใจความสาํคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอาน   

 4. เขียนบรรยายความรูสึก แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ เรื่องตาง ๆ ท่ีอานอยาง อยางมีเหตุผล 

 5. เขียน สรุปใจความสาํคัญท่ีไดจากการอาน จากสื่อตาง ๆ ตามความสนใจ  

 6. เขียน วิถีชีวิตความเชื่อ ที่มาของ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของเจาของภาษาและ ประชาคม 

อาเซียน 

 7. อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 8. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลท่ีไดจากการคนควา จากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 3   รหัสวิชา อ32201 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5      ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง  
 

  ศึกษาและฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตคีวาม 

วิเคราะหเกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี  ปาย ประกาศ โฆษณาสินคา 

สื่อส่ิงพิมพตาง ๆ  สื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง สื่ออิเลคทรอนิกส  แสวงหาวิธีการเรยีน

ภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดความรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง นําเสนอเรื่องราว เหตุการณตาง ๆ ในโรงเรียน 

ชุมชน ทองถ่ิน แสดงความคิดรวบยอด แสดงความรูที่เก่ียวของกับกับกลุมสาระอื่นมีความเขาใจความ

เหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชวีิต วัฒนธรรมประเพณีของไทยกับตางประเทศ   

  โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการตีความ กระบวนการคิดวิเคราะห โดยใชสื่อ

เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตางๆเพ่ือใหเห็นคุณคา ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ มีความรู 

ทักษะ ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเองสูความ

เปนประชาคมอาเซียนและพลโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ตลอดจนมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

ผลการเรียนรู 

 1. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และเร่ืองสั้นถูกตองตาม  

  หลักการอาน  

 2. อานแลวเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เร่ืองตาง ๆ 

  อยางมีเหตุผล 

 3. อานแลวเขียนสรุปใจความสําคัญที่ไดจากการเหตุการณและสถานการณตามความสนใจ 

 4. เลือกใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตาม 

  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา   

 5. อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวนคาํพังเพย 

  สุภาษิตและบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 7. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา 

  ชุมชนและสังคม 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 4 รหัสวิชา อ32203        จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง  
 

  ศึกษาและฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตคีวาม 

วิเคราะหเกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ปาย ประกาศ โฆษณาสินคา 

สื่อส่ิงพิมพตาง ๆ  สื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง สื่ออิเลคทรอนิกส  แสวงหาวิธีการเรยีน

ภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดความรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง  นําเสนอเรื่องราว เหตุการณตาง ๆ ในโรงเรียน 

ชุมชน ทองถ่ิน  แสดงความคิดรวบยอด  แสดงความรูท่ีเก่ียวของกับกับกลุมสาระอื่น  มีความเขา

ใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชวีิต  วัฒนธรรมประเพณีของไทยกับตางประเทศ   

  โดยใชกระบวนการทางภาษา  กระบวนการตีความ กระบวนการคิดวิเคราะห โดยใชสื่อ

เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหเห็นคุณคา ความสาํคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ มีความรู 

ทักษะ ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเองสูความ

เปนประชาคมอาเซียนและพลโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ตลอดจนมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

ผลการเรียนรู 

 1. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และเรื่องสั้นถูกตองตาม  

  หลักการอาน  

 2. อานแลวเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องตาง ๆ 

  อยางมีเหตุผล 

 3. อานแลวเขียนสรุปใจความสําคัญที่ไดจากการเหตุการณและสถานการณตามความสนใจ 

 4. เลือกใชภาษา น้าํเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตาม 

  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา   

 5. อธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวนคาํพังเพย 

  สุภาษิตและบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 7. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา 

  ชุมชน และสังคม 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ            สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน - เขียน 5  รหัสวิชา  อ33201 จํานวน 1 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  อานออกเสียง ขอความ  ขาว บทรอยกรอง และบทละครสั้น ถูกตองตามหลักการอาน เขียน 

ประโยคขอความใหสัมพันธกับสิ่งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง จากการฟงหรืออานจับใจความ

สําคญั สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากอาน เขียนบรรยายความรูสึก แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ  ประสบการณ ขาว อยางมีเหตุผล  เขียนสรุปใจความสาํคัญท่ีไดจากการ

วิเคราะหขาวกิจกรรม เหตุการณ  และสถานการณตามความสนใจ เขียนวิถีชีวิต  ความเชื่อ ที่มาของ

ประเพณีตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  เขียนบทกลอนเก่ียวกับเรื่องท่ีสนใจ โดยเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางโครงสรางประโยค ภาษาตางประเทศและภาษาไทย เขียนรายงานเก่ียวกับวัฒนธรรม

ของเจาของภาษาหรือของไทย  

  โดยใชกระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการคิด  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับบุคคล รูจัก

กาลเทศะ ใฝเรียนใฝรู  มุงม่ันในการทํางาน และคิดอยางสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อานออกเสียง ขอความ ขาว บทรอยกรองและบทละครสั้น ถูกตอง ตามหลักการอาน 

 2. เขียนประโยค ขอความ ใหสัมพันธกับสิ่งท่ีเปนความเรยีงและไมใชความเรียง จากการฟง 

  หรืออาน 

 3.  จับใจความสําคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความเห็นจากการอาน   

 4. เขียนบรรยายความรูสึก แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ เรื่องตาง ๆ ประสบการณ ขาว   

  อยางมีเหตุผล 

 5.  เขียน สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหขาว กิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ 

  ตามความสนใจ 

 6.  เขียน วิถีชีวิต ความเชื่อ ที่มาของ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตามหลักของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 
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 7. เขียนบทกลอนเก่ียวกับเรื่องที่สนใจ โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค

ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 8.  เขียนรายงานเก่ียวกับ วัฒนธรรมของเจาของภาษาและของชาติในประชาคมอาเซียน 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ         สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน – เขียน6   รหัสวิชา อ33203 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

         อานออกเสียง  ขอความ ถูกตอง  ตามหลักการอาน  เขียนประโยค  ขอความ ใหสัมพันธกับสิ่ง

ที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง จากการฟง  หรืออาน เขียนขอความบอกแนวการเรียนของ

ตนเองได เขียนเติมคํา/ขอความในบทอานเรื่องราว เก่ียวกับทองถ่ินไดเขียนขอความ/เรื่องราวกิจกรรม 

เหตุการณ และสถานการณตาม ความสนใจได บอกขอมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องราว/ 

หนังสือที่ชอบได เขียนนําเสนอขอมูล เก่ียวกับผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการคิด 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความเพลิดเพลิน  สามารถใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับบุคคล 

กาลเทศะ ใฝเรียน ใฝรู  มุงม่ันในการทํางาน และคิดอยางสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. อานออกเสียง  ขอความ ถูกตอง  ตามหลักการอาน 

 2. เขียนประโยค  ขอความ ใหสัมพันธกับสิ่งที่เปนความเรียงและไมใชความเรยีง จากการฟง หรือ

อาน 

 3. เขียนขอความบอกแนวการเรียนของตนเองได 

 4. เขียนเติมคาํ/ขอความในบทอานเรื่องราว เก่ียวกับทองถ่ินได 

 5. เขียนขอความ/เรื่องราวกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณตาม ความสนใจได 

 6. บอกขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ หนังสือที่ชอบได 

 7. เขียนนําเสนอขอมูล เก่ียวกับผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

 

รวม 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง - พูด  1   รหัสวิชา  อ31202  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4        ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง    
 

  ศึกษาการใชภาษาในการฟง พูดคําชี้แจง คําบรรยาย คาํแนะนํา ในการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในการ  บรรยายลักษณะบุคคล การสมัครงาน ขอและใหขอมูล ความชวยเหลือ และ

บริการผูอ่ืน ถายโอนขอมูลท่ีไดฟง อานออกเสียง คําวลี สํานวนงาย ๆ ประโยคคําสั่ง คําขอรอง 

คําแนะนําคาํอธิบาย  ขอความท่ีซับซอน ขอมูล บทอาน เรือ่งราวส้ัน ๆ ทั้งท่ีเปนความเรียงและไมใช

ความเรียง จากสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส แลวถายโอนเปนคําพูดของตนเอง ในรูปแบบตาง ๆ 

สรุป แสดงความคิดเห็น  ความตองการ ความรูสึกเก่ียวกับประสบการณของตนเองเพื่อเปรียบเทียบ

ขอมูล ขาวสาร  เหตุการณสําคัญตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทองถ่ิน สังคม ประสบการณสวนตัว 

การศึกษาการทํางาน ภูมิปญญาทองถ่ิน วันสําคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรู

เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

  โดยใชทักษะกระบวนการฟง พูด สื่อความกระบวนการทํางานกลุม เพื่อสงเสริมใหเปนผูท่ีมีวินัย

อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทํางานและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษในการสืบคนขอมูลจากสื่อและ

แหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. นักเรียนฟงและพูด บรรยายลักษณะ นิสัย ของบุคคล กิจวัตรประจําวัน และใชภาษาได 

  เหมาะสมตามสถานการณจําลอง  สถานการณจริง   

 2. นักเรียนฟงและพูดเพ่ือขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ชอบ ไมชอบ ใชภาษาในการ 

  สมัครงานได  

 3. นักเรียนฟงและพูดอธิบายเก่ียวกับการซื้อขาย  การตอรองราคา  การเสนอ และ ยอมรับ 

  เก่ียวกับสินคา  โดยใชภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ   

 4. นักเรียนฟง และพูด สื่อสารในสถานการณจริง /สถานการณจําลองเก่ียวกับมารยาทใน 

  การรับประทานอาหาร  การพูดคุยเก่ียวกับรายการอาหาร  และใชภาษาบรรยายเก่ียวกับ 

  อาหารไดเหมาะสม 
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 5. นักเรียนฟงและพูด สื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจําลอง  ในการเดินทาง 

  ทองเท่ียว พูดบรรยายเหตุการณ ที่เกิดขึ้นใชภาษาในการกลาวรองทุกขไดเหมาะสม  

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง - พูด  2   รหัสวิชา  อ31204  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง    

 

  ศึกษาการใชภาษาในการ ฟง พูด คําชี้แจง คาํบรรยาย คําแนะนํา ในการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในการ บรรยายลักษณะบุคคล การสมัครงาน ขอและใหขอมูล  ความชวยเหลือ และ

บริการผูอ่ืน ถายโอนขอมูลท่ีไดฟง อานออกเสียง คํา วลี สํานวนงาย ๆ ประโยคคําสั่ง คาํขอรอง  

คําแนะนํา คําอธิบาย ขอความท่ีซับซอน ขอมูล บทอาน เรือ่งราวสั้น ๆ ท้ังท่ีเปนความเรียงและไมใช

ความเรียง จากสื่อส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็คทรอนิคส  แลวถายโอนเปนคําพูดของตนเอง ในรูปแบบตาง ๆ 

สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ  ความรูสึกเก่ียวกับประสบการณของตนเอง เพื่อเปรียบเทียบ

ขอมูล ขาวสาร เหตุการณสําคัญตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทองถ่ิน สังคม ประสบการณสวนตัว  

การศึกษา การทํางาน ภูมิปญญาทองถิ่น วันสําคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    

  โดยใชทักษะกระบวนการฟง พูด สื่อความกระบวนการทํางานกลุม เพื่อสงเสริมใหเปนผูท่ีมีวินัย

อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทํางานและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษในการสืบคนขอมูลจากสื่อและ

แหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู     

 1.  นักเรียนฟงและพูด บรรยายเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง รายการ 

  โทรทัศน ที่นักเรียนชอบทําในเวลาวาง และแสดงบทบาทสมมติโดยใชภาษาไดเหมาะสม 

  กับเหตุการณ 

 2.  นักเรียนฟงและพูด อธิบายเก่ียวกับวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ แสดง 

  ปฏิกิริยาโตตอบเม่ือนักเรียนไดฟงขาวเก่ียวกับการคาสัตวปาอยางผิดกฎหมาย 

 3.  นักเรียนฟง และพูด อธิบายเก่ียวกับขอดีขอเสียของการเลนกีฬาการดูแลตนเองให 

  ปลอดภัยขณะเลนกีฬา และสามารถใหคําแนะนํา ผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพได  

 4.  นักเรียนฟง พูด และจัดการเกีย่วกับ งานเฉลิมฉลอง ตามเทศกาลของ วัฒนธรรมไทยและ 

  ตางชาติได     

 5.  นักเรียนฟง พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับขอดี ขอเสีย ของการใชเทคโนโลยีใน 

  การศึกษา และแสดงบทบาทสมมติได   
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 6. ฟง พูด ตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อที่เปนความเรียงในรูปแบบตาง ๆ  

  ถายโอนเปนถอยคําของตนเองได 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง - พูด 3  รหัสวิชา อ32202 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5       ภาคเรียนที่ 1  จํานวน 40 ชั่วโมง  

 

  ศึกษาเก่ียวกับภาษาและฝกทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนน 

การฝกทกัษะฟง–พูด อยางเขมขนและเพียงพอ ผูเรียนจะไดเรียนรูคํา ศัพท สํานวน โครงสรางภาษา 

การออกเสียงคํา ประโยค การลงเสียงหนัก–เบา เสียงสูง–ตํ่า การพูดรวบคํา การตีความจากสาํนวน

ภาษาและน้าํเสียงของผูพูด วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวติของชาวตางชาติ รวมทั้งวิธีการฝกทักษะ

การฟงและพูดโดยกําหนดเนื้อหาในหัวขอ การเชาที่พักอาศัยในเมืองใหญ การตอรองราคาสินคา    

การประกอบอาชีพ รานอาหารประเภทตาง ๆ และการสั่งอาหารการใชบรกิารท่ีทาอากาศยานระหวาง

ประเทศ ภูมิศาสตรและสถานท่ีสําคัญของโลก การทองเท่ียวในมหานครนิวยอรก ความเครียดและ 

การผอนคลาย และการใชภาษาเพื่อ การสื่อสารในชีวิตจริง เพ่ือฝกทักษะการฟง จับใจความ        

การถายโอนขอมูลเปนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ  

  โดยใชการวิเคราะหความ สรปุความและตีความจากสาํนวนภาษาและนํ้าเสียงของผูพูด การพูด

แสดงความคดิเห็น การพูดเพื่อขอและใหขอมูล การพูดขอรอง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรูสึกและให

เหตุผล การคนควา รวบรวม สรุปและนําเสนอขอมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณจําลอง

และสถานการณจริงท้ังในและนอกหองเรยีน ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณคาและ

ความสาํคัญของภาษาตางประเทศ ในการใชเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรู การทํางาน และ

การพัฒนาบุคลิกภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพ ในการสื่อความ และมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค   

 

ผลการเรียนรู 

 1.  จับใจความสําคัญวิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงบท 

  สนทนาและคําบรรยายไดถูกตอง 

 2.  อธิบาย เขียนขอความและประโยคใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรปูแบบตาง ๆ ที่ฟง 

  และอาน รวมท้ังระบุ และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค 

  และขอความที่ฟงหรืออานไดถูกตอง 
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 3.  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตาง ๆ คาํชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายท่ีฟง 

  และอานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 4.  ระบุและอานออกเสียงคําประโยค ขอความไดถูกตองตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 5.  พูดเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

  เรื่องประเด็นขาว เหตุการณท่ีฟงและอานไดอยางเหมาะสม 

 6.  วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชไดอยางมีเหตุผล 

 7.  คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระ 

  การเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียนไดอยาง 

  เหมาะสม 

 8.  เลือกใชภาษา น้าํเสียง และกิรยิาทาทางไดเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และ 

  สถานที่ ตามมารยาททางสงัคมและ วัฒนธรรม ของเจาของภาษา 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง - พูด 4  รหัสวิชา อ32204 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5       ภาคเรียนที่ 2  จํานวน 40 ชั่วโมง  

 

  ศึกษาเก่ียวกับภาษาและฝกทักษะทางภาษาท้ัง 4  ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนน 

การฝกทกัษะฟง–พูด อยางเขมขนและเพียงพอ ผูเรียนจะไดเรียนรูคําศัพท สํานวนโครงสรางภาษา 

การออกเสียงคํา ประโยค การลงเสียงหนัก–เบา เสียงสูง–ตํ่า การพูดรวบคํา การตีความจากสาํนวน

ภาษาและน้าํเสียงของผูพูด วฒันธรรมประเพณี และ วิถีชีวติของชาวตางชาติรวมท้ังวิธีการฝกทักษะ

การฟงและพูดโดยกําหนดเนื้อหาในหัวขอ การบรรยายลักษณะทาทางและอุปนิสัย ของบุคคล การ

เรียนวิชาตาง ๆ ในโรงเรียน ปญหาสวนตัว การมีปฏิสัมพันธกับผูคนแวดลอมใกลตัว ขาว บุคลิกภาพ

สวนบุคคล เรื่องแปลกประหลาดเหลือเชื่อ เคาโครงเรื่องภาพยนตรแบบตาง ๆ 

  โดยใชภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง เพ่ือฝกทักษะการฟง จับใจความ การถายโอนขอมูลเปน

สื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ การวิเคราะหความ สรุปความและตีความจากสาํนวนภาษา และ

น้ําเสียงของผูพูด การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดเพื่อขอและใหขอมูล การพูดขอรอง ตอบรับ 

ปฏิเสธ แสดงความรูสึก และใหเหตุผล การคนควา รวบรวม สรุปและนําเสนอขอมูล การแสดง

บทบาทสมมุติตามสถานการณจําลองและสถานการณจริง ทั้งในและนอกหองเรียนทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมี

ความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และ

มารยาททางสังคม เห็นคุณคาและความสาํคัญของภาษาตางประเทศในการใชเปนเครื่องมือในการ

คนควา หาความรู การทํางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสทิธิภาพใน

การสื่อความ และมีความคิดรเิริ่ม สรางสรรค  

 

ผลการเรียนรู 

 1.  จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงบท

สนทนาและคํา บรรยายไดถูกตอง 

 2.  อธิบาย เขียนขอความและประโยคใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่ฟงและ

อาน รวมทั้งระบุ และเขียนสือ่ท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟง

หรืออานไดถูกตอง 

 3.  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตาง ๆ คาํชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายท่ีฟงและอาน

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
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 4.  ระบุและอานออกเสียง คํา ประโยค ขอความไดถูกตองตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 5.  พูดเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

ประเด็นขาว เหตุการณท่ีฟงและอานไดอยางเหมาะสม 

 6.  วิเคราะห อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชไดอยางมีเหตุผล 

 7.  คนควา สืบคน บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ และนาํเสนอดวยการพูดและการเขียนไดอยางเหมาะสม 

 8.  เลือกใชภาษา น้าํเสียง และกิรยิาทาทางไดเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ี 

ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม ของเจาของภาษา 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ      สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง - พูด 5  รหัสวิชา  อ33202        จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6                        ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 
 

  ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟงและการพูด โดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของ

กระบวนการฟง กระบวนการพูดใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย  

ใชคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคทางการสื่อสาร และมารยาททางสังคม

เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องราว ทั้งใน

ทองถ่ิน สังคม และโลก เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ใชชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนพื้นฐานใน

การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

  โดยใชการวิเคราะหความ สรปุความและตีความจากสาํนวนภาษาและนํ้าเสียงของผูพูด การพูด

แสดงความคดิเห็น การพูดเพื่อขอและใหขอมูล การพูดขอรอง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรูสึกและให

เหตุผล การคนควา รวบรวม สรุปและนําเสนอขอมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณจําลอง

และสถานการณจริงท้ังในและนอกหองเรียน ทั้งนี้เพ่ือใหผูเรยีนมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณคาและ

ความสาํคัญของภาษาตางประเทศ ในการใชเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรู การทํางาน และ

การพัฒนาบุคลิกภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพ ในการสื่อความ และมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตามคําชี้แจง ตําอธบิาย และคําบรรยายที่ฟง มีทักษะในการฟงโดยสามารถตีความ 

วิเคราะหสิ่งที่ฟง นํ้าเสียง กริยาทาทาง และสรุปความ ถายโอนเปนภาษาพูด และเขียนได 

อยางสรางสรรค 

 2. พูดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง/ประสบการณขาว / เหตุการณเรื่องราวและสถานการณ 

ตามความสนใจ 

 3. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ กิจกรรมประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม  

         และโลก พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบอยางสรางสรรค 

 4. สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใชคําศัพท สํานวน  

โครงสรางภาษาใหเหมาะกับสถานการณ และมารยาททางสงัคม 
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 5. พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่คนควาสืบคนและบันทึกสรุป 

 

 รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ         สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง - พูด 6  รหัสวิชา  อ33204 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

  ศกึษาและพัฒนาทักษะการฟงและการพูด โดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของ

กระบวนการฟง กระบวนการพูดใชภาษาสื่อสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย  

คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงคทางการสื่อสาร และมารยาททางสังคม

เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องราว ทั้งใน

ทองถ่ิน สังคม และโลก เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

และเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ใชชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนพื้นฐานใน

การศึกษาตอ และประกอบอาชพี 

  โดยใชการวิเคราะหความ สรุปความและตีความจากสาํนวนภาษาและน้าํเสียงของผูพูด การพูด

แสดงความคดิเห็น การพูดเพื่อขอและใหขอมูล การพูดขอรอง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรูสึกและ  

ใหเหตุผล การคนควา รวบรวม สรุปและนําเสนอขอมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ

จําลองและสถานการณจริงท้ังในและนอกหองเรียน ทั้งน้ีเพื่อใหผูเรียนมีความม่ันใจในการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม     

เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ ในการใชเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู    

การทํางาน และการพัฒนาบคุลกิภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพ ในการส่ือความ และมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

ผลการเรียนรู     

 1. ปฏิบัติตามคําชี้แจง ตําอธบิาย และคําบรรยายที่ฟง มีทักษะในการฟงโดยสามารถ ตีความ

วิเคราะหสิ่งที่ฟง นํ้าเสียง กริยาทาทาง และสรุปความ ถายโอนเปนภาษาพูด และเขียนไดอยาง

สรางสรรค 

 2. พูดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตนเอง / ประสบการณขาว / เหตุการณเร่ืองราวและสถานการณตาม

ความสนใจ 

 3. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ กิจกรรมประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคมและ

โลก พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบอยางสรางสรรค 
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 4. สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใชคาํศัพท สํานวน  

โครงสรางภาษาใหเหมาะกับสถานการณ และมารยาททางสงัคม 

 5. พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีคนควาสืบคนและบันทึกสรปุ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 รหัสวิชา อ31205  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4         ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับขอมูล คําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อ

ความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการคําแนะนาํ 

อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องตาง ๆ ใกลตัว  ประสบการณ สถานการณตาง ๆ ขาว ประเด็น

ที่อยูในความสนใจของสังคม เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 

ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟา

อากาศ การศึกษาและอาชพีการเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

  โดยใชการสนทนาและเขียนโตตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 

บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอขอมูล แสดงความตองการ ใหความชวยเหลือ      

ในสถานการณตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ของตนเอง

เก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณตนเอง สื่อสารอยางตอเน่ืองและ

เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาความ

แตกตางของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 

มีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับท่ีสูงขึ้น และการประกอบอาชีพ 

อยางมีคณุธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง  

รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

 

ผลการเรียนรู     

 1. เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 

 2. เขาใจ ตีความ จับใจความสําคัญ วิเคราะห และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟง เก่ียวกับขาวสาร 

ขอมูลและสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน 

 4. ใชภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพ่ือดําเนินการสื่อสาร ในรูปแบบตาง ๆ กัน โดยใช สื่อ

เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 
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 5. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการของตน เสนอบริการแกผูอ่ืน เจรจา 

 ตอรอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในแหลงการเรยีนรูท้ังในและนอกสถานศกึษา 

 6. แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 

 7. นําเสนอขอมูล เรื่องราว รายงานที่เก่ียวกับประสบการณ รวมทั้งเหตุการณหรือเร่ืองทั่วไป 

 8. ใชภาษาและทาทางในการสื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรม 

 ของเจาของภาษา 

 9. แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความเปนอยูของเจาของภาษา 

 10.  เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยคและ

ขอความที่ซบัซอนย่ิงขึ้นและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 11. เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมีความเชื่อม่ันใน

การใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา อ31206 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4         ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับขอมูล คําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อ

ความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการคําแนะนาํ 

อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องตาง ๆ ใกลตัว  ประสบการณ สถานการณตาง ๆ ขาว ประเด็น

ที่อยูในความสนใจของสังคม เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม 

ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟา

อากาศ การศึกษาและอาชพี การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

  โดยใชการสนทนาและเขียนโตตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 

บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอขอมูล แสดงความตองการ ใหความชวยเหลือ ใน

สถานการณตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ของตนเอง

เก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณตนเอง สื่อสารอยางตอเน่ืองและ

เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาความ

แตกตางของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํา มาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ

สังคมมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน และการประกอบ

อาชีพ อยางมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ  

อยูอยางพอเพียง  รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

 

ผลการเรียนรู     

 1. เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 

 2. เขาใจตีความ จับใจความสําคัญ วิเคราะห และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟง เก่ียวกับขาวสาร 

ขอมูลและสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อาน 

 4. ใชภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพ่ือดําเนินการสื่อสาร ในรูปแบบตาง ๆ กัน โดยใช สื่อ

เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 
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 5. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการของตน เสนอบริการแกผูอ่ืน เจรจาตอรอง 

โดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมอียูในแหลงการเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 6. แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 

 7. นําเสนอขอมูล เรื่องราว รายงานที่เก่ียวกับประสบการณ รวมทั้งเหตุการณหรือเรื่องทั่วไป 

 8. ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

 9. แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความเปนอยูของเจาของภาษา 

 10. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สาํนวน ประโยคและ

ขอความที่ซบัซอนย่ิงขึ้นและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 11. เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมีความเชื่อม่ันใน

การใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 

รวม 11 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 รหัสวิชา อ32205  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับขอมูล คําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อ

ความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการคําแนะนาํ 

อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องตาง ๆ ใกลตัว  ประสบการณ สถานการณตาง ๆ ขาว ประเด็น

ที่อยูในความสนใจของสังคม เหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคม และโลก เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ

และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชพี การเดินทางทองเท่ียว การบริการ 

สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  โดยใชการสนทนาและเขียนโตตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 

บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอขอมูล แสดงความตองการ ใหความชวยเหลือใน

สถานการณตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ของตนเอง

เก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณตนเอง สื่อสารอยางตอเน่ืองและ

เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาความ

แตกตางของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํา มาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ

สังคมมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน และการประกอบ

อาชีพ อยางมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยูอยาง

พอเพียง  รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

 

ผลการเรียนรู  

 1. เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 

 2. เขาใจ ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน 

 4. ใชภาษาตามมารยาททางสงัคม เพื่อดําเนินการสื่อสาร โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการ

เรียนรูในและนอกสถานศึกษา 
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 5. ใชภาษาอังกฤษเพ่ือขอและใหขอมูลอธิบาย บรรยายเปรยีบเทียบ แลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับ 

เรื่องราว หรือประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจของสังคมโดยใชประโยชนจากสื่อภาษาอังกฤษ 

 6. แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 

 7. นําเสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ กิจกรรมสินคา หรือบริการในทองถ่ินของ

ตนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 8. ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

 9. แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความเปนอยูของเจาของภาษา 

 10. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สาํนวน ประโยคและ

ขอความที่ซบัซอนย่ิงขึ้นและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 11. เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมีความเชื่อม่ันใน

การใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 

รวม 11 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 รหัสวิชา อ32206 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับขอมูล คําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อ

ความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการคําแนะนาํ 

อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องตาง ๆ ใกลตัว  ประสบการณ สถานการณตาง ๆ ขาว ประเด็น

ที่อยูในความสนใจของสังคม เหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคม และโลก  เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ

และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชพี การเดินทางทองเท่ียว การบริการ 

สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  โดยใชการสนทนาและเขียนโตตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ 

บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอขอมูล แสดงความตองการ ใหความชวยเหลือ ใน

สถานการณตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและประเด็นตาง ๆ ของตนเอง

เก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณตนเอง สื่อสารอยางตอเน่ืองและ

เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาความ

แตกตางของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนา มาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ

สังคมมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน และการประกอบ

อาชีพ อยางมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยูอยาง

พอเพียง  รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

 

ผลการเรียนรู     

 1. เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 

 2. เขาใจ  ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ  

จากสือ่อิเล็กทรอนิกส 

 3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อาน 

 4. ใชภาษาตามมารยาททางสงัคม เพื่อดําเนินการสื่อสาร โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลง   

การเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 
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 5. ใชภาษาอังกฤษเพ่ือขอและใหขอมูลอธิบาย บรรยายเปรยีบเทียบ แลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับ 

เรื่องราว หรือประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจของสังคมโดยใชประโยชนจากสื่อภาษาอังกฤษ 

 6. แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 

 7. นําเสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ กิจกรรมสินคา หรือบริการในทองถ่ิน    

ของตนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 8. ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

 9. แสดงความคดิเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความเปนอยูของเจาของภาษา 

 10. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สาํนวน ประโยคและ

ขอความที่ซบัซอนย่ิงขึ้นและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 11. เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมีความเชื่อม่ันใน

การใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 รหัสวิชา อ33205     จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับขอมูล คําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อ

ความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการคําแนะนาํ 

อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่องตาง ๆ ใกลตัว  ประสบการณ สถานการณตาง ๆ  ขาว 

ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม เหตุการณท้ังในทองถ่ิน สังคม และโลก เก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลาวางและ

นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชพี การเดินทาง

ทองเท่ียว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  โดยใชการสนทนาและเขียนโตตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ ให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอขอมูล แสดงความ

ตองการ ใหความชวยเหลือ ในสถานการณตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและ

ประเด็นตาง ๆ ของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณตนเอง 

สื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความ

ตระหนักถึงคณุคาความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนา มาประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน 

และการประกอบอาชีพ อยางมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิต

สาธารณะ อยูอยางพอเพียง  รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

 

ผลการเรียนรู     

 1. เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 

 2. เขาใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อที่เปนความเรียงในรูปแบบตาง ๆ ที่ซับซอนขึ้น 

โดยถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเอง 

 3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อาน 

 4. ใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบตาง ๆ กับบุคคล

ภายใน สถานศกึษา ชุมชนและสังคม 
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 5. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ

การศึกษาตอการประกอบอาชีพ 

 6. แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 

 7. นําเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณตาง ๆ กิจกรรม สินคาหรือบรกิารในทองถิ่นของตน  ดวย

วิธีการที่หลากหลายไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

 8. นําเสนอบทละครสั้น (Skit) โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาหรือแตงข้ึนเองอยาง

อิสระดวยความเพลิดเพลิน 

 9. ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

 10. แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความเปนอยูของเจาของภาษา 

 11. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สาํนวน ประโยคและ

ขอความที่ซบัซอนย่ิงขึ้นและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 12. เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมีความเชื่อม่ันใน

การใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและนาํไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 รหัสวิชา อ33206 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

  ศึกษาเก่ียวกับขอมูล คําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน 

สื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา บรรยาย ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

คําแนะนํา อภิปราย วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของ

ภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เร่ืองตาง ๆ ใกลตัว  ประสบการณ สถานการณตาง ๆ   

ขาว ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม เหตุการณทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก   เกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลาวางและ

นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชพี การเดินทาง

ทองเท่ียว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  โดยใชการสนทนาและเขียนโตตอบ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ ให

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ บรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นนําเสนอขอมูล แสดงความ

ตองการ ใหความชวยเหลือ ในสถานการณตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่องและ

ประเด็นตาง ๆ ของตนเองเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตามความสนใจ ประสบการณตนเอง 

สื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความ

ตระหนักถึงคณุคาความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม สามารถนาํมาประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน 

และการประกอบอาชีพ อยางมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน  

มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง  รักความเปนไทย และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

 

ผลการเรียนรู     

 1. เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูดเก่ียวกับคําแนะนําและสารสนเทศ 

 2. เขาใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อที่เปนความเรียงในรูปแบบตาง ๆ ที่ซับซอนขึ้น 

โดยถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเอง 

 3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อาน 

 4. ใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบตาง ๆ กับบุคคล

ภายใน สถานศกึษา ชุมชนและสังคม 
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 5. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพ่ือ

การศึกษาตอการประกอบอาชีพ 

 6. แสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง 

 7. นําเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณตาง ๆ กิจกรรม สินคาหรือบริการในทองถ่ินของตน   

ดวยวิธีการที่หลากหลายไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

 8. นําเสนอบทละครสั้น (Skit) โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาหรือแตงข้ึนเองอยาง

อิสระดวยความเพลิดเพลิน 

 9. ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 

 10. แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความเปนอยูของเจาของภาษา 

 11. เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สาํนวน ประโยคและ

ขอความที่ซบัซอนย่ิงขึ้นและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 12. เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอการเรยีนมีความเชื่อมั่นใน

การใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาจีน 1      รหัสวิชา จ31207 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 ช่ัวโมง  

 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอรอง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคาํอธิบายท่ีฟงและอานงายๆ 

ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคํา 

กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงใน

รูปแบบตางๆตอบคําถาม ใชคาํสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนาํท่ีใชในชีวิตประจําวัน พูด

และเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ  พูด

และเขียน เพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่

ฟงและอาน  บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตางๆ พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ

พูดหรือ เลือกใชภาษา  น้าํเสียง และกิริยาทาทางใหเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

  โดยใชภาษาจีนในการสืบคน การคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อในรูปแบบตาง ๆ และ

แหลงการเรียนรูหลากหลายในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพการใชภาษาจีนในการเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรยีน ชุมชน และทองถ่ิน เชน แผนพับแนะนําโรงเรยีน ชุมชน 

ทองถ่ิน การทําแผนปลิว ประกาศปายคําขวัญ นิทรรศการ  การนาํเสนอขอมูล ขาวสารในโรงเรียน 

ชุมชน และทองถ่ินเปนภาษาจีนการคนควา การสืบคน และการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตางๆ กลุมสาระการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู 

     1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง คําแนะนํา และคําอธบิายท่ีฟงและอานงาย ๆ 

     2. ระบุอักษรพินอินอานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

     3. บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปน

ความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ 

     4. ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค     

บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ  ท้ังที่มีภาพและไมมีภาพ ประกอบ 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาจีน 2       รหัสวิชา จ31208 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 ชั่วโมง  

 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอรอง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคาํอธิบายท่ีฟงและอานงายๆ  

อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือ

ขอความสั้น ๆ ตามท่ีฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ ตอบ

คําถาม จับใจความสาํคัญ  สรปุและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือ

นิทานงาย  ๆ ทั้งทีม่ีภาพและไมมีภาพ ประกอบสนทนาหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 

ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคาํแนะนําที่ใชในชีวิตประจําวัน พูดและเขียนแสดงความ

ตองการ ขอและใหความชวยเหลือ  พูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 

และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน  บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และ

กิจกรรมตาง ๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆพูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดลอม และเรื่อง

ใกลตัว  

  โดยใชภาษาจีนในการสืบคน การคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อในรูปแบบตาง ๆ และ

แหลงการเรียนรูหลากหลายในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพการใชภาษาจีนในการเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรยีน ชุมชน และทองถิ่น เชน แผนพับแนะนําโรงเรยีน ชุมชน 

ทองถ่ิน การทําแผนปลิว ประกาศปายคําขวัญ นิทรรศการ  การนาํเสนอขอมูล ขาวสารในโรงเรียน 

ชุมชน และทองถ่ินเปนภาษาจีนการคนควา การสืบคน และการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน การคนควา การสืบคน การ

รวบรวม การสรุป  และการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  จากแหลงเรยีนรู 

ตาง ๆ  การใชภาษาจีนในการสืบคน  

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง คาํแนะนํา และคําอธบิายท่ีฟงและอานงาย ๆ 

 2.  ระบุอักษรพินอินอานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

 3.  บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามท่ีฟงหรอือานจากสื่อท่ีเปน

ความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ 
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 4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค      

บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ทั้งท่ีมีภาพและไมมีภาพประกอบ 

 5. สนทนาหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 

 6. ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคาํแนะนําที่ใชในชวีติประจําวัน  

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาจีน 3       รหัสวิชา จ32207 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5        ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  20 ชั่วโมง  
 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอรอง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคาํอธิบายท่ีฟงและอานงายๆ  

ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคํา 

กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงใน

รูปแบบตาง ๆ ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออาน

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ท้ังท่ีมีภาพและไมมีภาพ ประกอบสนทนาหรือเขียนโตตอบใน

การสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนาํท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

เลอืกใชภาษา  น้ําเสียง และกริิยาทาทางใหเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีน 

  โดยใชภาษาจีนในการสืบคน การคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อในรูปแบบตาง ๆ และ

แหลงการเรียนรูหลากหลายในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพการใชภาษาจีนในการเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรยีน ชุมชน และทองถิ่น เชน แผนพับแนะนําโรงเรยีน ชุมชน 

ทองถ่ิน การทําแผนปลิว ประกาศปายคําขวัญ นิทรรศการ  การนาํเสนอขอมูล ขาวสารในโรงเรียน 

ชุมชน และทองถ่ินเปนภาษาจีนการคนควา การสืบคน และการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง คําแนะนํา และคําอธิบายท่ีฟงและอานงาย ๆ 

 2. ระบุอักษรพินอินอานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

 3. บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามท่ีฟงหรืออานจากสื่อท่ีเปน

ความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ 

 4. ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค      

บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ทั้งท่ีมีภาพและไมมีภาพประกอบ 

 5. สนทนาหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 

 6. ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคาํแนะนําที่ใชในชวีติประจําวัน  
 

รวม 6 ผลการเรียนรู  



250 

คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาจีน 4      รหัสวิชา จ32208 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 ชั่วโมง  

 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอรอง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคาํอธิบายท่ีฟงและอานงายๆ  

ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคํา 

กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงใน

รูปแบบตาง ๆ ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออาน

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ท้ังท่ีมีภาพและไมมีภาพ ประกอบสนทนาหรือเขียนโตตอบใน

การสื่อสารระหวาง พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระ หรือหัวขอเรื่องท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง

หรือเหตุการณ และสถานการณที่อยูในความสนใจพูดและเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง

ใกลตัว พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ เลือกใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยาทาทางใหเหมาะสมกับ

บุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

  โดยใชภาษาจีนในการสืบคน การคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อในรูปแบบตาง ๆ    

และแหลงการเรยีนรูหลากหลายในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพการใชภาษาจีนในการเผยแพร

หรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น การนําเสนอขอมูล ขาวสารใน

โรงเรียน ชุมชน และทองถ่ินเปนภาษาจีนการคนควา การสบืคน และการนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน การคนควาความรูหรือขอมูล

ตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ   

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง คําแนะนํา และคําอธิบายท่ีฟงและอานงาย ๆ 

 2. ระบุอักษรพินอินอานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

 3.  บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามท่ีฟงหรอือานจากสื่อท่ี   

เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ 

 4. ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค  

 บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ทั้งท่ีมีภาพและไมมีภาพประกอบ 

 5. สนทนาหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 
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 6. ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใชในชวิีตประจําวัน 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาจีน 5      รหัสวิชา จ33207 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6       ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 ชั่วโมง  

 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอรอง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคาํอธิบายท่ีฟงและอานงายๆ  

ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคํา 

กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงใน

รูปแบบตาง ๆ ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออาน

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ท้ังท่ีมีภาพและไมมีภาพ ประกอบสนทนาหรือเขียนโตตอบใน

การสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและ

ใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ  พูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล 

บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอาน  บอกความรูสึกของ

ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆพูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับ

ตนเอง เพื่อน 

  โดยใชภาษาจีนในการสืบคน การคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อในรูปแบบตาง ๆ และ

แหลงการเรียนรูหลากหลายในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพการใชภาษาจีนในการเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรยีน ชุมชน และทองถิ่น เชน แผนพับแนะนําโรงเรยีน ชุมชน 

ทองถ่ิน การทําแผนปลิว ประกาศปายคําขวัญ นิทรรศการ  การคนควา การสืบคน การรวบรวม การ

สรุป  และการนาํเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  จากแหลงเรียนรูตาง ๆ  การใช

ภาษาจีนในการสืบคน การคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ใน

การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  การใชภาษาจีนในการเผยแพรหรือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร

ของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เชน แผนพับแนะนําโรงเรยีน ชุมชน ทองถ่ิน การทําแผนปลิว ปาย

คําขวัญ ประกาศ นิทรรศการ การแขงขันทักษะ 

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง คาํแนะนํา และคําอธบิายท่ีฟงและอานงาย ๆ 

 2.  ระบุอักษรพินอินอานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

 3.  บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามท่ีฟงหรอือานจากสื่อท่ีเปน

ความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ 
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 4.  ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค      

บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ทั้งท่ีมีภาพและไมมีภาพประกอบ 

 5. สนทนาหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 

 6. ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคาํแนะนําที่ใชในชวีติประจําวัน  

 7.  พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรบัและปฏิเสธในสถานการณ

ตาง ๆ 

 8. พูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน 

 9. บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ 

 10. พูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดลอม และเรื่องใกลตัว  

 11. พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระ หรือหัวขอเร่ืองท่ีไดจากการวิเคราะหเร่ืองหรือ

เหตุการณ และสถานการณที่อยูในความสนใจ 

 12. พูดและเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว พรอมใหเหตผุลสั้น ๆ ประกอบ 

 13. เลือกใชภาษา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางใหเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

 14. บอกชื่อ/คําศัพท และตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยู

ของจีน     

 15. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 16. บอกความแตกตางระหวางการออกเสียงตัวอักษร คํา วลี  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และ

การลาํดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 

 17. บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของจีนกับของ

ไทย 

 

รวม 17 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    สาระการเรียนเพิ่มเติม 

รายวิชา ภาษาจีน 6      รหัสวิชา จ33208 จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6       ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 ชั่วโมง  

 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอรอง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคาํอธิบายท่ีฟงและอานงายๆ  

ระบุสัทอักษรพินอิน อานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง บอกความหมายของคํา 

กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงใน

รูปแบบตาง ๆ ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออาน

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ท้ังท่ีมีภาพและไมมีภาพ ประกอบสนทนาหรือเขียนโตตอบใน

การสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนําท่ีใชในชีวิตประจําวัน บอก

ความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พรอมใหเหตุผลสั้นๆพูดหรือเขียนให

ขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดลอม และเรื่องใกลตัว พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคญั สาระ หรือ

หัวขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องหรือเหตุการณ และสถานการณท่ีอยูในความสนใจพูดและเขียน

เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใกลตัว พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบ เลือกใชภาษา  น้ําเสียง 

และกิริยาทาทางใหเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

  โดยใชภาษาจีนในการสืบคน การคนควาความรูหรือขอมูลตาง ๆ จากสื่อในรูปแบบตาง ๆ และ

แหลงการเรียนรูหลากหลายในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพการใชภาษาจีนในการเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรยีน ชุมชน และทองถิ่น การใชภาษาจีนในการเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรยีน ชุมชน และทองถิ่น เชน แผนพับแนะนําโรงเรยีน ชุมชน 

ทองถ่ิน การทําแผนปลิว ปายคําขวัญ ประกาศ นิทรรศการ การแขงขันทักษะ ยุวมัคคุเทศก  การ

นําเสนอขอมูล ขาวสารในโรงเรยีน ชุมชน และทองถ่ินเปนภาษาจีน  

 

ผลการเรียนรู 

 1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําชี้แจง คาํแนะนํา และคําอธบิายท่ีฟงและอานงาย ๆ 

 2.  ระบุอักษรพินอินอานออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 

 3.  บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ ตามท่ีฟงหรอือานจากสื่อท่ี   

เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ 

 4. ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออานประโยค    

บทสนทนา หรือนิทานงาย ๆ ทั้งท่ีมีภาพและไมมีภาพประกอบ 
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 5. สนทนาหรือเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 

 6. ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และคําแนะนําที่ใชในชวีิตประจําวัน  

 7. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ

ตาง ๆ 

 8. พูดและเขียน เพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองท่ีฟงและอาน 

 9. บอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกลตัว และกิจกรรมตาง ๆ พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ 

 10. พูดหรือเขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดลอม และเรื่องใกลตัว  

 11. พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระ หรือหัวขอเร่ืองท่ีไดจากการวิเคราะหเร่ืองหรือ

เหตุการณ และสถานการณที่อยูในความสนใจ 

 12. พูดและเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว พรอมใหเหตผุลสั้นๆ  ประกอบ 

 13. เลือกใชภาษา  น้าํเสียง และกิริยาทาทางใหเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานท่ี ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

 14. บอกชื่อ/คําศัพท และตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยู

ของจีน     

 15. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 16. บอกความแตกตางระหวางการออกเสียงตัวอักษร คํา วลี  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และ

การลาํดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 

 17. บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของจีนกับของ

ไทย 
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รายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู -       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การศึกษาคนควาและสรางองคความรู : IS1  รหัสวิชา I31201 จํานวน 1 หนวยกิต 

(Research and Knowledge Formation: IS1) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4      ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ ตั้งประเด็นปญหา / ตั้งคําถามเก่ียวกับสถานการณปจจุบันและ

สังคมโลก ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผล ที่สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู โดยใชความรูจากศาสตร

สาขาตาง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรู เก่ียวกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไวจากแหลงเรียนรูท้ังปฐมภูมิทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และ

พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงเรียนรูอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห สรปุองคความรูรวมกัน มีกระบวนการกลุมในการ

วิพากษ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชความรูจากสาขาตาง ๆ เสนอแนวคิด วิธีแกปญหาอยางเปน

ระบบ  

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ  

  เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู สังเคราะหสรปุ อภิปรายผลเปรียบเทียบ

เช่ือมโยงความรู ความเปนมาของศาสตร เขาใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งท่ีศึกษา เห็นประโยชนและ

คุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

ผลการเรียนรู 

 1.  ตั้งประเด็นปญหาจากสถานการณปจจุบันและสังคมโลก 

 2.  ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู โดยใชความรูจากสาขาวิชา

ตาง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 

 3.  ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  ศึกษา คนควา แสวงหาความรู เก่ียวกับประเด็นที่เลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  

  และระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 

 5.  ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูล 

 6.  จัดกระทําขอมูล แปลความหมาย และวิเคราะหขอคนพบดวยสถิติที่เหมาะสม 

 7.  สังเคราะหสรุปองคความรู ดวยกระบวนการกลุม 

 8.  เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูจากการคนพบดวยตนเอง หรือกลุม 
 

รวม 8 ผลการเรียนรู  
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กลุมสาระการเรียนรู -       สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

รายวิชา การส่ือสารและการนําเสนอ : IS2 รหัสวิชา I31202 จํานวน  1 หนวยกิต 

(Communication and Presentation : IS2) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4      ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง 

เงื่อนไขการเรียน : ผูเรียนตองผานการเรียนรายวิชา I31201 การศึกษาคนควาและสรางองคความรูมากอน 

 

  ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางสรางสรรค จากรายวิชาเพิ่มเติม  การศึกษา

คนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation) เก่ียวกับสถานการณปจจุบัน

และสังคมโลก โดยเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานงานการศึกษาคนควาเชิง

วิชาการเปนภาษาไทยความยาว 4,000 คํา หรือเปนภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คํา มีการอางอิง

แหลงความรูที่เชื่อถือไดอยางหลากหลาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ เรียบเรียงและถายทอด

สื่อสารนําเสนอความคิดอยางชัดเจนเปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation) 

  โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ เพื่อใหเกิดทักษะใน

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชนและคณุคาในการ

สรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนตอสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีเขียนโครงราง 

 2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 คํา หรือ 

  ภาษาอังกฤษความยาว 2,500 คํา 

 3.  นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual  

  Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation) โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่ 

  หลากหลาย 

 4.  เผยแพรผลงานสูสาธารณะ โดยใชการสนทนา/วพิากษผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน  

  e-conference, social media online 

 5.  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงาน และถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชน 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

รายวิชา การนําองคความรูไปใชบริการสังคม: IS3 จํานวน  -  หนวยกิต 

(Global Education and Social Service Activity : IS3) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4      ภาคเรียนที่ 2                      เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 

 

  เปนกิจกรรมที่นําความรู หรือประยุกตใชความรูหรือประสบการณจากสิ่งท่ีศึกษาคนควาและ

เรียนรูจากรายวิชาเพิ่มเติมการศกึษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 

Formation – IS1) และการสือ่สารและการนําเสนอ (Communication and Presentation - IS2) 

ไปสูการปฏิบัติในการสรางสรรคโครงงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือ

บริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทํางาน 

และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห  วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ 

โดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบ

แทน เปนกิจกรรมท่ีใหมีความรูตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 

เปาหมายการดําเนินกิจกรรม 

 1.  วิเคราะหองคความรูหรือประสบการณจากการเรียนในสาระ IS1  และIS2 เพื่อกําหนด 

  แนวทาง ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคมและโลก 

 2.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค  เคาโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 

 4.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 

 5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/โครงการและแสดงความรูสึก ความคิดเห็นตอ 

  ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอ 

  ตนเองและสงัคม 

 6.  แสดงผลงานตอชุมชน 

 

รวม 6 เปาหมาย 



บทที่ 4 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย   

  1. การตัดสินผลการเรียน 

   การตัดสินผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ใหพิจารณาตามหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อตัดสินผล  

การเรยีนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ดังนี้ 

   1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 

80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   2) ผูเรยีนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

   3) ผูเรยีนตองไดรับการตัดสินผลการเรยีนทุกรายวิชา 

   4) ผูเรยีนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดใน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   การพิจารณาเล่ือนชั้น ถาผูเรยีนมีขอบกพรองเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งโรงเรียนพิจารณาเห็นวา

สามารถพัฒนาและสอนซอมเสรมิได ก็ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

  2.การใหระดับผลการเรียน 

   ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับรายวชิาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1 ข้ึนไป 

โดยมีแนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

80-100 4 ดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ดี 

65-69 2.5 คอนขางดี 

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช 

50-54 1 ผานเกณฑข้ันต่ํา 

0-49 0 ต่ํากวาเกณฑ 
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  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผลการ

ประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการเรียนเปนดีเย่ียม ดีและผาน 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 

และไมผาน 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ียายสถานศึกษา เปลี่ยนรปูแบบการศึกษา  

ยายหลักสูตรละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษา

ตอในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรยีนรูอื่น ๆ  

เชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

  การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรยีนแรกหรือตนภาคเรียนแรกท่ี

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนทั้งน้ีนักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา

ตอเน่ืองในโรงเรียนบานคายวทิยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวน

หนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

  การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

  1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู ความสามารถของนักเรียนใน

ดานตาง ๆ  

  2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปน

ตน 

  3. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

  4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบาง

รายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน แลวนํามาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

  5.การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8 คน

คือ หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

  6.  การเทยีบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

   6.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตท่ีมี

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาท่ีสอดคลองกันไมนอยกวา

รอยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับ

เทียบโอน 
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   6.2 กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน

(ถามี) โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับ

เทียบโอน 

   6.3 กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรบันักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน 

    ท้ังน้ี วิธีการเทียบโอนผลการเรยีนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนบานคายวิทยา 

  การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู จะตองสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรยีนสําหรับผูสอน โดยในการประเมินความรู 

และทักษะตาง ๆ น้ันควรยึดบรูณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ มีรายละเอียดท่ี

โรงเรียนตองประเมิน ดังนี้ 

  1. การประเมินผลการเรยีนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  

  2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

  3. การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

  4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  นอกจากนี้  สิ่งท่ีโรงเรียนตองตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการเรียนรูและ 

การประเมินผลการเรียนรูท่ีครผููสอนดําเนินการน้ัน นาํสูการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี  โดยการประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ดานนัน้ควรเปนการประเมินในลักษณะ 

บูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

 

 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินผลการ

เรียนรูตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1 กําหนดสัดสวนคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค โดยใหความสาํคัญของ

คะแนนระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป/ปลายภาค ดังน้ี 



263 

 

        1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค เทากับ 70 : 30 

           2) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ และ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค 

เทากับ 80 : 20 

  1.2 กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนเปนระดับผลการเรยีน 8 ระดับ (หนา 5) และกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ ของผลการเรียน เชน การประเมินที่ยังไมสมบูรณ (ได ร) การไมมีสิทธิเขารับการสอบ

(ได มส) เปนตน (หนา 7) 

  1.3 กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริม (หนา 10) การสอบแกตัวกรณีผูเรียนมีระดับ 

ผลการเรียน “0” (หนา 7) และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” “มส”

และ “มผ” (หนา 8-9) 

  1.4 กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมตัิผลการเรียนดังน้ี 

   1) ครูประจําวิชาสงผลการเรียน ปพ.5 (SGS) ท่ีหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู เพ่ือตรวจสอบ 

ตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

   2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวบรวม ปพ.5 ของครูในกลุมสาระการเรียนรูสงท่ีงานวัดผล

และประเมินผลการเรียนกลุมกลุมบริหารวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมกลุมบริหารวิชาการ 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีนกลุมกลุมบริหารวิชาการตรวจสอบความเรียบรอย เสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน 

  1.5 กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเก่ียวของเชนครทูี่ปรึกษาผูปกครองและ

หนวยงานตนสังกัดดังนี้ 

   1) กลุมกลุมบริหารวิชาการจัดสงสําเนาเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายบุคคล (ปพ.6) หลังการอนุมัติผลการเรียนแกครูที่ปรึกษา 

   2) ครูที่ปรึกษาตรวจสอบและดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับผูปกครองนักเรียน 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีน กลุมบริหารวิชาการ นาํผลการเรียนท่ีไดรับการอนุมัติ

แลวจัดทําเปนสรปุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อรายงานตอหัวหนากลุมสาระการเรียนรูผูอํานวยการ

โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดในลําดับตอไป 
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 2. การประเมินการอาน คดิวิเคราะหและเขียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหมีการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนดังน้ันสถานศึกษาตองวางแผนการพฒันาความสามารถดานการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ควบคูไปกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 

  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

   การพัฒนาและประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  โรงเรียนบานคาย

วิทยาไดกําหนดแนวดําเนินการ ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของโรงเรียนบานคายวิทยา

กําหนดผลการเรียนรู หรือความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน จากกลุมสาระการเรียนรู

พรอมกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพ (ดีเย่ียมดีและผาน) ดังนี้ 

     1.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการประยุกต 

ใชในชีวิตประจําวัน 

     1.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

     1.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพาก ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

     1.4 สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิ่งที่อานอยางหลากหลาย 

     1.5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   2. ผูสอนแตละกลุมสาระออกแบบการประเมินเพื่อประเมินความสามารถในการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นปและการจัดการเรียนรูในแตละภาคเรยีนรูปแบบ

และวิธีการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

   ครูประจําวิชาดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนโดยใชวิธีการบูรณาการ

ความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน เขากับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรูใน

ทุกรายวิชา เม่ือนําหนวยการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละรายวิชาแลวมีผลการประเมินของ

ผูเรียนเปนผลงานในหนวยการเรียนรูนั้น ใหนําผลการประเมินนั้นนับเขาเปนผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนของรายวิชานั้น ๆ ดวย 

  เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน  คดิวิเคราะหและเขียน 

   การวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินระดับคุณภาพ ใชฐานนิยม (Mode) แลวตัดสินผลตามเกณฑที่

กําหนด สงผลใหแกคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาตอไป 
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   เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใหกําหนดเปนระดับคุณภาพดีเย่ียม ดีผาน และไมผานและ

ใหผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับแกผูเรยีนเพื่อการพัฒนา การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ไดบรรลุ

เปาหมายของสถานศึกษา และใหมีเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) เปนแนวทางในการกําหนดเกณฑ

การใหคะแนน   

   โรงเรียนบานคายวิทยา ไดดาํเนินการดังนี้ 

   1. กําหนดระดับคุณภาพตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว ไดแก ดี

เยี่ยม ดี  และผาน 

   2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองกับความสามารถที่จะประเมิน  

    2.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการประยุกต 

ใชในชีวิตประจําวัน 

    2.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

    2.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

    2.4 สามารถประเมินความเชื่อถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ที่อานอยางหลากหลาย 

    2.5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนบัสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพของประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

อานเพื่อการศึกษา 

คนควา เพิ่มพูน

ความรู 

ประสบการณและ

การประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราว 

จากเรื่องที่อานได

เหมาะสม 

ไมวกวน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอานเปน

ประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราวจากเรื่อง

ท่ีอานไดเหมาะสม 

ไมวกวน 

 

- ฝกอานและ

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

 

- ไมฝกอานและ 

ไมรวมกิจกรรม 

รักการอาน 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

 - นําความรูที่ได

จากการอานไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

   

จับประเด็นสําคัญ 

ลําดบัเหตุการณ

จากการอานสื่อที่มี

ความซับซอน 

- จับประเด็น

สําคัญจากการอาน

สื่อที่มีความ

ซับซอนได 

- ลําดับเหตุการณ 

จากการอานสื่อท่ีมี

ความซับซอนได 

- จับประเด็น

สําคัญจาก 

การอานสื่อที่มี 

ความซับซอนได 

 

- ลําดับ

เหตุการณจาก

การอานสื่อที่มี

ความซับซอนได 

 

-ไมสามารถลําดับ

เหตุการณและจับ

ประเด็นสําคญั

จากการอานสื่อที่

มี 

ความซับซอนได 

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

และสามารถ

วิพากษ   ให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ 

-  วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

- ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 

จากเรื่องที่อานได 

-  วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอานได 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

 

-  วิเคราะห 

สิ่งที่ผูเขียน

ตองการสื่อสาร

กับผูอานได 

 

- ไมสามารถ

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน

วิพากษ และให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ  

จากเรื่องที่อานได 

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

และสามารถ

วิพากษ ให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ 

- วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

- ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 

จากเรื่องที่อานได 

- วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอานได 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

 

- วิเคราะห 

สิ่งที่ผูเขียน

ตองการสื่อสาร

กับผูอานได 

 

- ไมสามารถ

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน

วิพากษ และ 

ใหขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ  

จากเรื่องที่อานได 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่งท่ี

อานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่ได

จากสิ่งท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิดที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 ใน 

3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินได

ท้ัง 3 ขอ 

เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดยมี

ขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดยมี

ขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุน

พอสมควรและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง โดยไมมี

ขอมูลอธิบายและ

ไมสมเหตุสมผล 

- ไมเขียน

แสดงความ

คิดเห็น

โตแยง  

 

 

 3. การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคหมายถึงลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่

สังคมตองการ ในดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานกําหนดซ่ึง 

มีอยู 8 คุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงม่ันในการทํางาน รกัความเปนไทย มีจิตสาธารณะ    

  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ

บริบทและจุดเนนของตนเองได 

  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการบริหารจัดการและการมี

สวนรวมจากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูท่ีปรึกษา  
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ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชนท่ีตองมุงขัดเกลา บมเพาะ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้น

แกผูเรียน 

  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  โรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนนิการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย  

        1) แตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

เพื่อ 

   1.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมิน  เกณฑการประเมิน  และ

แนวทางการปรับปรุงแกไขปรับพฤติกรรม 

   1.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายภาค และจบการศึกษาแต

ละระดับ 

   1.3 จัดระบบการปรับปรงุแกไขปรับพฤติกรรมดวยวิธีการอันเหมาะสมและสงตอขอมูลเพื่อ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  2) พิจารณานิยามหรือความหมายของคุณลักษณะแตละตัวพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือ

พฤติกรรมบงชี้หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคุณลักษณะแตละตัว  

  3) กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลองกับบริบท

และจุดเนนของสถานศึกษา กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมินตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดไว 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และ ไมผาน กาํหนดประเดน็การประเมิน

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  4) เลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไมยุงยาก ซับซอน ไดแก คาฐานนิยม (Mode) แลวตัดสินผล

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวนําผลการตัดสนิใหคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

พิจารณาเพื่อดําเนินการสงเสริม พัฒนาตอไป 

  5) ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูและผูทีไ่ดรับมอบหมายรับผิดชอบการพัฒนาและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

  รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนบานคายวิทยาคอืใหครูประจําวิชา

รับผิดชอบเพื่อบูรณาการและจัดทําแผนการเรียนรูและแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในขอ

นั้นๆดวยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันประสงค ก็ดําเนินการประเมินรวมกับตัวชี้วัดใน

แตละกลุมสาระการเรยีนรูโดยสถานศึกษาคาดหวังวาเม่ือไดดําเนินการในภาพรวมแลวการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยดําเนินการดังน้ี 
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     1. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษารวมกับ

ครูผูสอนรวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชาและพิจารณาเลือกคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค วามีคุณลักษณะอันพึงประสงคขอใดบางท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิชาท่ีครูแตละคน

รับผิดชอบรวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย   

  2. ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีคัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุมสาระ 

การเรียนรูดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 

  3. ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรปุผลการประเมินและนําเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป           

  

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือสงเสริม

พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดความสนใจ ใหเต็มศักยภาพโดยมุงเนนการพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสาํนกึของการทําประโยชนเพ่ือสังคมและ

สามารถบริหาร การจัดการตนเองได กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก   

  1. กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาการ

แนะแนว ใหสอดคลองครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคมกิจกรรมสําคัญในการพัฒนา

ไดแก กิจกรรมการรูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต 

กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา เปนตน 

  2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํ ผูตามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล      

การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห 

วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความ

เหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บรบิทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียน

ประกอบดวย 

   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร เปน

กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจักแกปญหา การตัดสนิใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การประนี 
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ประนอม เพื่อสงเสริมใหผูเรยีนเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณ  พรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและสติปญญา เปนตน 

   2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง  ตั้งแตการศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกนัเปนกลุม 

กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ไดแก ชุมนุมหรือชมรมตางๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบรบิทของสถานศกึษาและทองถิ่น 

  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําประโยชน

ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความ

ดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครวั ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญ

ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดํารงรกัษา สืบสานศาสนา ศลิปะ

และวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เปนตน 

   เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับ

ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในสวน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนดังน้ี 

   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3    รวม 3 ป  จํานวน  45  ชั่วโมง (เฉลี่ยปละ 15  ชัว่โมง) 

   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6    รวม 3 ป  จํานวน  60  ชัว่โมง (เฉลี่ยปละ 20 ชั่วโมง) 

   การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนสามารถนําไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศกึษาวิชาทหาร ไดตามความ

เหมาะสม ท้ังน้ี การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหผูเรียนรายงานแสดงการเขารวม

กิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย 

   การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสาํคัญประการหน่ึงสําหรับการ

เลื่อนชั้นและการจบระดับการศึกษา ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตลอดจนผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 

แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด ดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชการประเมินตามสภาพจริง 
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   1.2 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว

หรือไม 

   1.3 ในกรณีท่ีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกควรจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพ่ือสรุปความกาวหนา ปรับปรงุแกไข และรายงานให

ผูปกครองทราบ (โดยนําผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรยีนท่ีสอง 

เพื่อตัดสินผลการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเมื่อจบปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเม่ือสิ้นภาค

เรียนในระดับมัธยมศึกษา)   

   1.4 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกใน

ระเบียนแสดงผลการเรียน     

   1.5 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนหรือทั้งสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  ผูสอนตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในป

การศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 

  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเล่ือนช้ันและจบการศึกษา 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเปน 

การประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนรายป/รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  

สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปสุดทายเพือ่การจบแตละระดับการศึกษา โดยการ

ดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

   2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด (เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้น ผูเรียน

จะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

    1) กิจกรรมแนะแนว    

    2) กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงไดแก (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน

และนักศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    

    3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    

   2.3 นําเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เพื่อใหความเห็นชอบ 
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   2.4 เสนอผูบริหารสถานศึกษา พจิารณาอนุมตัิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน

เกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

  

  3. ขอเสนอแนะ  

   การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

   3.1 เวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดสถานศึกษาควร

กําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 

   3.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

   3.3 ผูเรียนทุกคนตองมีผลการประเมินระดับผาน ท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนจึงจะไดผลการประเมินเปนผาน (ผ) เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผล 

การเรียน 

   3.4 กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรม (มผ) ใหเปนหนาท่ีของครู หรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ 

ที่จะตองซอมเสริม โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นแลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศกึษาทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยาง

เหมาะสมเปนรายกรณีไป 

   3.5 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมสามารถ

จัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกใน

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เชนกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน  

ซึ่งสถานศกึษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาวและนํามาเปนสวนหน่ึงใน

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 

 

 เกณฑการผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้ 

  1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

  2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามจุดประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนด

เกณฑการผานการประเมิน ดงันี้ 

   2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  
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     ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑและปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

     ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑ หรือไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

   2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาค/ป 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ“ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง 

    จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 

   2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

    ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน”บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

 

เกณฑการจบหลักสูตรเรียนทางไกลโรงเรียนบานคายวิทยา 

 1. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 85.5 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 70.5 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 15 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 85.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 70.5 หนวย

กิต  และรายวชิาเพิ่มเติม 15 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 2. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 83.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 43.5 

หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเตมิ 40 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 83.5 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 43.5 หนวย

กิตและรายวิชาเพิ่มเติม 40 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 
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  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 



บทที่ 5 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

  โรงเรียนบานคายวิทยา เปนหนวยงานท่ีนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนจึงมีการจัดมาตรการสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรในดานตางๆท่ีสาํคัญไดแก 

การพัฒนาบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากรมีความสาํคัญมากตอการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตรซึ่งในท่ีสุดจะ 

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือสงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาและใชหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน

ใหประสบความสําเร็จโรงเรยีนบานคายวิทยา จึงมุงพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเนื่องเนนการ

สรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนรูรวมท้ังการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนเปาหมายการจัดการเรยีนรู

แบบบูรณาการการฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจะตองใชการนิเทศ

ทั้งแบบกลุมและเปนรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศกึษาดูงานการฝกอบรมและจะตอง

ไดรับการประเมินผลเปนระยะๆเพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  โดยโรงเรียนบานคายวิทยา ไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาบคุลากรดังนี ้

  1) มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล  เปนคณะทํางานดานการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีการ 

ดําเนินงานในเรื่องน้ีอยางจริงจังและตอเน่ือง 

  2) ประเมินความตองการความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนการพัฒนา 

บุคลากรใหเปนรูปธรรมท้ังแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

  3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนซึ่งมีดําเนินการในหลายลักษณะเชนการ 

ประชุมสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานโดยเฉพาะเนนการพัฒนาครูผูสอนซึ่งเปน 

ตัวจักรท่ีสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใชครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความมุงหมายของหลักสูตรและการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสาํคัญท่ีจะ 

สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุเปาหมาย 

  4) สงเสริมสนับสนุนใหมีมุมหรือศูนยรวมความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

แบบอิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

  5) สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขาอบรมแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่องผูบริหารจะตองเปน 

ที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปญหาทางดานวิชาการหรือบริหารจัดการและควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ

แกปญหาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนงบประมาณทรพัยากร 
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  การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานเปนการปรับกระบวนทัศนการจัด

หลักสูตรการสอนที่แตกตางไปจากเดิมจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดทรัพยากรและปจจัยที่เอ้ือ

ตอการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอการนาํหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพไดแก 

  - จัดสรรงบประมาณอยางเพยีงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผล 

การใชหลักสูตรรวมทั้งงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จะชวย

สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อวัสดุอุปกรณและเอกสารตางๆอยางเพียงพอเปนปจจุบัน 

และสอดคลองกับความตองการใหมีหองเรียนสถานท่ีเรียนและหองพิเศษตาง ๆ อยางเพียงพอเชน 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหองเรยีนคอมพิวเตอรโรงฝกงานหองสมุดแหลงเรียนรูท่ี 

หลากหลายหองประชุมขนาดตางๆสนามกีฬาและโรงยิม เปนตน 

  - จัดสรรการใชทรัพยากรของสถานศกึษาไดอยางเหมาะสมและคุมคาโดยเฉพาะดานการ 

ใชอาคารสถานที่ตาง ๆ เชนคํานึงถึงขนาดของหองเรียนและจํานวนหองเรียนหองสมุดท่ีเอ้ืออํานวยให

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 

  - บริหารทรัพยากรบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพเชนการจัดครูเขาสอนเปนสิ่งท่ีจะตองพิจารณา

อยางรอบคอบเพราะครจูะเปนผูที่มีบทบาทอยางมากในการจัดประสบการณการเรียนรูจึงควรจัดใหครู

ไดสอนตรงตามความรูความสามารถและความถนัดรวมท้ังการพัฒนาครูอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

 

การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

  การจะสงเสรมิใหการจัดทําและใชหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอง 

คํานึงถึงการมีสวนรวมของฝายตางๆภายในสถานศึกษาและสรางเครือขายระหวางสถานศึกษา 

  - ใหฝายตาง ๆ ทั้งผูปกครองชุมชนผูบริหารครูและนักเรียนซึ่งเปนผูไดรับผลโดยตรงจากการใช

หลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

  - ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางบรรยากาศการรวมคิดรวมทําสถานศึกษาควรจัดสรรเวลาใหครู

ไดวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันทํางานโดยใชกระบวนการ

กลุมพยายามลดภาระงานอ่ืนๆของครโูดยใหมุงท่ีงานสอนเปนหลกั 

  - สรางเครือขายใหเกิดการมีสวนรวมและการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาซึ่งอาจเปน

เครือขายภายในเชนเครือขายผูปกครองหรือเครือขายภายนอกเชนเครือขายสถานศึกษาเครือขาย 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีทรพัยากรและปจจัยเพิ่มข้ึนใน

การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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การสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

  ความสาํเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูข้ึนอยูกับบรรยากาศทางวิชาการ 

ซึ่งสถานศกึษาจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดขึ้นโดยดําเนินการดังนี ้

  - จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพทั้งเรือ่งการจัดกลุมผูเรียนและโครงการ

ที่จะสงเสริมการเรียนรูและคุณธรรมการจัดตารางสอนของสถานศึกษาการลงโทษและใหรางวัลผูเรียน 

  - สรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังหองสมุดแหลงการเรียนรูมุมคนควาแกครูผูสอนและนักเรียน

การพัฒนาสื่ออุปกรณการเรยีนการสอน 

  - สนับสนุนใหมีระบบขอมูลพื้นฐานที่จาํเปนเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตรรวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพความเปนอยูทรัพยากรเศรษฐกิจอาชีพและความตองการของทองถ่ินเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การจัดการเรียนรูครูสามารถนําสภาพปญหาตาง ๆ บูรณาการเขาสูกระบวนการเรียนรูในหองเรียน 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหาร

จัดการความรูในสวนที่เปนประสบการณในตัวครูนํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการเรยีนรูหรือ

บริหารชั้นเรียนอยางเหมาะสมอีกท้ังเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อถายทอดประสบการณ

ใหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ อีกทั้งยังเปนการสงเสรมิความเปน

นักวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดวยเพื่อสรางความม่ันใจแกพอแมผูปกครองและชุมชน

วาผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามที่คาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐานการเรียนรูและเปน

สมาชิกที่ดีของชุมชนตามความคาดหวังของสถานศึกษาการกํากับดูแลคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาและการนําหลักสูตรไปใชจึงเปนสิ่งจําเปนสถานศึกษาสามารถดาํเนินการไดหลายแนวทาง

ไดแก 

 

การนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 

  การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนกระบวนการสาํคัญท่ีสถานศึกษาใชในการควบคุม 

คุณภาพโดยใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการติดตามเชนการตรวจ

เยี่ยมและการสังเกตการณในชั้นเรียนการสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรูการ

บันทึกรายงานหลังการสอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตนสถานศึกษาควรจัดใหมีแผน

นิเทศกํากับติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบดําเนินการใหกระบวนการนิเทศเปนวัฒนธรรมใน

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนพ้ืนฐานความรูสึกท่ีเปนกัลยาณมิตรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและยอมรับการเปลี่ยนสถานภาพระหวางการเปนผูนิเทศและเปนผูรับ

การนิเทศซึ่งจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาเพื่อใหเกิดระบบการนิเทศติดตามที่เปนกัลยาณมิตรดังกลาวแลว

ควรดําเนินการดังนี ้
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  - รวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศหรือกํากับติดตามเพื่อเฝาระวังมิใหคุณภาพ

การจัดทําและใชหลักสูตรเกิดปญหาอุปสรรคและสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรยีน 

   - สรางความเขาใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรในเชิงบวกแกครูและ

บุคลากรทางการศึกษาวามิไดเปนกระบวนการจับผิดแตเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือเพ่ือใหการใช

หลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  - กําหนดขอตกลงเพ่ือการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามรวมกันและมีแผนการดําเนินการอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

  - ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหมีการนิเทศตดิตามอยางเปนระบบครบวงจรท้ังใน

ระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาอยางตอเนื่องและครอบคลุม 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช๒๕๔๒กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพรอมสําหรับประกันคุณภาพภายนอกเปนระบบควบคุม

คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาตองใชเปนกลไกสําคัญในการสรางความมั่นใจตอพอแมผูปกครองและ

ชุมชนวาจะสามารถจัดการศกึษาอยางมีคุณภาพสถานศึกษาตองจัดระบบประกันคุณภาพที่เนนการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนดังน้ันตองมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมีแผนพัฒนา

คุณภาพมีเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนแผนปฏิบัติการตองเนนผลคุณภาพผูเรียนมีการรายงานผลเปน

ระยะๆอยางตอเน่ืองและนําผลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร 

  การวิจัยจะเปนที่มาของขอมูลขาวสารที่แมนตรงแสดงจุดแข็งจุดออนปญหาสาเหตุและ 

แนวทางปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรยีนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังน้ันสถานศึกษาควรดําเนินการวิจัยดังน้ี 

  - การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงเนนการวิจัยเพื่อนําผลมาประกอบการพิจารณา 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและความตองการของผูปกครอง 

ชุมชนเชน 

   การประเมินตัวหลักสูตรโดยมีหัวขอในการพิจารณาเชนความครบถวนขององคประกอบ

หลักสูตรความสอดคลองของแตละองคประกอบความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและกรอบ

หลักสูตรทองถ่ินความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนพอแมผูปกครองและชุมชนความ

เหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบการวัดและ

ประเมินผลเปนตน 
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   การประเมินความตองการจําเปนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนใน

อนาคตเพื่อนํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียนและเวลาเรียน 

   การประเมินความตองการของพอแมผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียนเพื่อ

นํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการตาง ๆ 

  - การวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร 

  การประเมินผลการใชหลักสูตรเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง

สถานศกึษาจะตองมีความตระหนักในการปรับปรงุหรือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองเพ่ือเปน 

หลักประกันวาผูเรียนจะไดรบัการพัฒนาท้ังดานสติปญญารางกายคุณธรรมบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรูระดับชาติและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขกระบวนการประเมินผลการใช

หลักสูตรสามารถดําเนินการไดท้ังระหวางการใชหลักสูตรและเม่ือนําหลักสูตรไปใชเรียบรอยแลวหรือ

การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตรคอืผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรนั่นเอง 

  เพื่อใหการประเมินผลการใชหลักสูตรบรรลุเปาหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควร

จัดใหมีการประเมินทั้งระบบคือ 

  1) กําหนดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรเปนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 

  2) สรางความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองใหเกิดขึ้นกับคณะครู 

  3) วางระบบเครือขายการทํางานและมอบหมายงานการประเมินใหคณะผูปฏิบัติงานแตละ 

คณะดําเนินการประเมินเปนระยะๆโดยกําหนดใหชัดเจนวาคณะใดตองประเมินรายการใดบาง 

  4) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

   การประเมินผลการใชหลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการท่ีสาํคัญคือพิจารณาองคประกอบ 

ของหลักสูตรที่จะประเมินพิจารณาหลักเกณฑที่จะใชในการประเมินออกแบบการจัดเก็บขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

สําหรับประเด็นในการประเมินน้ันสามารถประเมินไดท้ังเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชหลักสูตร

กระบวนการใชหลักสูตรและผลจากการใชหลักสูตรอยางไรก็ตามสถานศกึษาควรมุงเนนการประเมิน

สวนที่เก่ียวของตอคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญและควรคํานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและ

คุณลักษณะของผูเรียนสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญโดยนําผลการประเมินระดับสถานศึกษาระดับ

เขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติเชนผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้งผลการประเมินใน

ภาพรวมและผลการประเมินที่แยกรายวิชาและแยกรายมาตรฐานหากผลการประเมินไมเปนไปตาม

เปาหมายที่คาดหวังควรศึกษาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุท่ีแทจริงซ่ึงสาเหตุยอมเกิดมาจากปจจัยและ

กระบวนการใชหลักสูตรน่ันเองจากน้ันจึงหาวิธีแกปญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพตอไป 
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ประเด็นเก่ียวของในการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 

 

 ปจจัยของการใชหลักสูตร            กระบวนการใชหลักสูตร ผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหครทูําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ

แกปญหาและพัฒนาการจัดเรียนการสอนของตนเองโดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มตนจากการเลือกปญหา

การวิจัยที่มีความสาํคญัและสงผลกระทบตอผูเรียนมากท่ีสุดกอนและท่ีมาของปญหาการวิจัยอาจเกิด

จากผูเรียนเชนปญหาพฤติกรรมปญหาการเรียนรูเปนตนหรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของ

ครูไมเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนเมื่อไดปญหาการวิจัยแลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ 

ประการแรกคือการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและ

การเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูล

แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรยีนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและ

ประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องท่ีสัมพันธกันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด

ประสิทธิภาพการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรูเชนน้ีเปนการวัดและ

ประเมินผลยอย (Formative assessment) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนทุกวันเปนการประเมินเพ่ือใหรู

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- ความพรอมของบุคลลากร 

- ทักษะการถายทอดของครู 

- เทคนิคการสอน 

- สื่อการเรียนการสอน 

- การวัดผลประเมินผล 

- การบริหารจัดการ 

 ฯลฯ 

- การออกแบบและการ

จัดการเรียนรูของครู 

- การนิเทศติดตามการใช

หลักสูตร 

- การประเมินผลการ

เรยีนรู 

 ฯลฯ 

- คุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

- การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรยีน 

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและ

สมรรถนะหลักของผูเรยีน 

- ความสาํเร็จในการศึกษา

ตอประกอบอาชีพ 

 ฯลฯ 
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จุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงจึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูลผูสอนตองใชวิธีการและ

เครื่องมอืการประเมินท่ีหลากหลายเชนการสังเกตการซักถามการระดมความคิดเห็นเพ่ือใหไดมติ

ขอสรุปของประเด็นท่ีกําหนดการใชแฟมสะสมงานการใชภาระงานที่เนนการปฏิบัติการประเมิน

ความรูเดิมการใหผูเรียนประเมินตนเองการใหเพื่อนประเมินเพ่ือนและการใชเกณฑการใหคะแนน 

(Rubrics) สิ่งสําคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะ

คําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดมิกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูนแกไขความคิดความเขาใจเดิมท่ี

ไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพฒันาตนได 

  จุดมุงหมายประการที่สองคือการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมิน

สรุปผลการเรียนรู (Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับไดแกเมื่อเรียนจบหนวยการเรียนจบ

รายวิชาเพื่อตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียนใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวา

ผานรายวชิาหรือไมควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไมหรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมการประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนท่ีดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงออกความรูความสามารถดวยวิธีการที่หลากหลายและ

พิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางนักเรียน 

 

การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

  การจัดการศึกษาในปจจุบันนอกจากใหท่ัวถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวยผูปกครองสังคมและรัฐ

ตองการเห็นหลักฐานอันเปนผลมาจากการจัดการศึกษาน่ันคือคุณภาพของผูเรียนที่เปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรหนวยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแตสถานศึกษาตนสังกัดหนวยงานระดับชาติท่ี

ไดรับมอบหมายจึงมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร

ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จึงกําหนดใหมีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูใน4ระดับไดแกระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติทุก

ระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกันคือตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือนําผลการ

ประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

 

การประเมินระดับชั้นเรียน 

  เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรยีนรูผูสอนดําเนินการเพื่อพัฒนาผูเรียน

และตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตนสอนในการประเมินเพ่ือพัฒนาผูสอนประเมินผลการ

เรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธีการตางๆเชนการซักถามการ

สังเกตการตรวจการบานการแสดงออกในการปฏิบัติผลงานการแสดงกริยาอาการตาง ๆของผูเรียน

ตลอดเวลาท่ีจัดกิจกรรมเพื่อดูวาบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตัวชีว้ัดเพียงใดแลวแกไข

ขอบกพรองเปนระยะ ๆอยางตอเน่ืองการประเมินเพื่อตัดสินเปนการตรวจสอบณจุดท่ีกําหนดแลว
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ตัดสินวาผูเรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอยเพียงใดทั้งนี้โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บคะแนนของหนวยการเรียนรูหรือของการประเมินผลกลางภาคหรือปลายภาค

ตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษากําหนดผลการประเมินนอกจากจะใหเปนคะแนนหรือระดับผล

การเรียนแกผูเรียนแลวตองนํามาเปนขอมูลใชปรบัปรุงการเรียนการสอนตอไปอีกดวย 

 

การประเมินระดับสถานศึกษา 

  เปนการตรวจสอบผลการเรยีนของผูเรยีนเปนรายป/รายภาคผลการประเมินการอานคิด

เคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเปนการประเมินเพ่ือใหได

ขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม

ผูเรียนมีสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาในดานใดรวมทั้งสามารถนาํผลการเรียนของผูเรยีนในสถานศึกษา

เปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศกึษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปน

ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสาํนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผูปกครองและชุมชน 

 

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบสามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวย

วิธีการและเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือดวยความ

รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของนอกจากนี้ยังสามารถดําเนนิการไดดวย

การตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศกึษา 

 

การประเมินระดับชาติ 

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาตองจัดใหผูเรยีนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเปน

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน

เปนประโยชนตอสถานศกึษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียนถือเปนภาระความ
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รับผิดชอบของสถานศกึษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือปรับปรุงแกไขสงเสริมสนับสนุนเพ่ือให

ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหา

และความตองการไดแกกลุมผูเรียนท่ัวไปกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุมผูเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่าํกลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรมกลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียนกลุมผูเรียนท่ี

มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมกลุมผูเรียนท่ีพิการทางรางกายและสติปญญาเปนตนขอมูลจากการ

ประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศกึษาในการดาํเนินการชวยเหลือผูเรยีนไดทันทวงทีอันเปนโอกาสให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 



บทที่ 6 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

 

 การศึกษาทางไกล (Distance Learning) คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผูเรียนจะเรียนดวย

ตัวเองที่บาน โดยไมตองเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษา และสมัครเรียนไดโดยไมจาํเปนตองเปน

นักเรียนหรือนักศึกษาเทาน้ัน สาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทํากอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใน

รูปแบบของ "การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไรพรมแดน" คือ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี การ

ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่กอใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ภาวะการขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากร ทําใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตองขยายพืน้ที่การจัดการศึกษา

เพิ่มมากขึ้น การศึกษาทางไกล (Distance Learning) จึงหมายถึงการเรียนการสอนท่ีผูเรียนและผูสอนอยู

ไกลกัน ใชวิธีการถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณโดยอาศัยสื่อประสมในหลายรูปแบบ ไดแก สื่อท่ี

เปนหนังสือ สื่อทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน การประชุมทางไกลดวย

ภาพและเสียง (Video Conference)อินเตอรเน็ต (Internet) และการสอนเสริม เปนตน รวมทั้งการใช

ศูนยบริการการศึกษาเปนหลัก ชวยใหผูเรียนท่ีอยูตางถ่ินตางท่ีกันสามารถศึกษาหาความรูไดการศึกษา

ทางไกล เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 20 เพื่อสนองความตองการของสังคม

ปจจุบันซึ่งเปนสังคมขาวสาร หรือสังคมของการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา

ไปสูบุคคลกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง ทําใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีบุคคลสามารถนาํไปใชในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องความสําคัญของการศึกษาทางไกลเปนการเพิ่มทางเลือกในการกระจายโอกาส 

และยกระดับการศึกษาของผูเรียนชวยสรางความเสมอภาคในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ขณะเดียวกันก็ชวยลดอุปสรรคดานทรัพยากร สถานท่ี เวลา และบุคลากร การเรียนการสอนทางไกล

สามารถ "แพรกระจาย" และ "เขาถึง" ตัวบุคคลไดอยางหลากหลายและกวางขวาง การประชุมทางไกลดวย

เสียง เปนการประชุมหรือการเรียนการสอนที่พูดคุยติดตอกันดวยเสียงแตไมเห็นหนา อาศัยระบบ

สายโทรศัพทหรือการสงสัญญาณดาวเทียมการประชุมทางไกลดวยเสียง/กราฟก เปนการนําคอมพิวเตอรมา

ใชแทนโทรศพัทขยายเสียงในสถานท่ีรับฟง โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทในการติดตอส่ือสารการ

ประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน เปนระบบการประชุมหรือการเรียนการสอนท่ีตองอาศัยกลองวีดิทัศน 

จอโทรทัศน และสายโทรศัพทในการรับสงภาพและเสียง หรือตองใชการสงสัญญาณดาวเทียมแทน

สายโทรศัพท และยังใชไดอีก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของการเสนอท้ังภาพและเสียง ในลักษณะภาพสองทาง 

เสียงสองทางผูสอนและผูเรียนจะไดยินเสียงและเห็นภาพ สวนลักษณะภาพทางเดียว เสยีงสองทางผูเรียนจะ



285 

 

ไดยินเสียงและภาพผูสอนการศึกษาทางไกล แบงเวลาของการส่ือสารไดเปน 2 ลักษณะ คือการศึกษา

ทางไกลแบบประสานเวลา และการศึกษาทางไกลแบบไมประสานเวลา 
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ผังลําดับงาน (Flow  Chart) ระบบการเรียนรู ตามหลักสูตรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา/วิเคราะหหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูและวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

ปรับพื้นฐานและ 

ใหความชวยเหลือ 

ตามสภาพปญหา 

ใช 

ออกแบบการจัดการเรียนรู / จัดทําแผนการจัดการเรียนรู / ขออนุมัติใชแผน 

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู/วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

นิเทศภายใน/แลกเปลี่ยนเรียนรู/การติดตอสื่อสาร 

ประเมินตามสภาพจริง / เทียบโอนประสบการณ 

ไมใช 

ปรับปรุงแผน 

การจัดการเรยีนรู 

ไม 

สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนรู/ ตัดสินผลการเรยีน/ขออนุมัติผลการเรยีน 

ใช 
จัดสอนซอมเสริม 

รายงานผลการจดัการเรียนรู 

บรรลตุาม 

จุดประสงคหรือไม 

ตองใหความชวยเหลือ 

ใชหรือไม 

ศึกษาทําความเขาใจ นโยบายการศึกษา / การศึกษาทางไกล / 

หลักสตูรเรียนทางไกล (Flip Curriculum) 
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Flow Chart Flip Curriculum (FC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study / Analysis curriculum learning and Analysis section. 

Analysis of individual learners 

Foundation and 

Assistance According 

problems 

yes 

Design learning / Prepare lesson plans / Approval of the plan 

Teaching based lesson plans  / Research, development, teaching 

Supervision / Discussions/ social Network 

Authentic Assessment / Transfer of Experience & 

Knowledge 

no 

Improvement 

plan Learning 

Management 

No 

Summary results of the evaluation of learning / Judging grade / Approval school 

record 

Yes 

Remedial teaching 

Report on Learning Management 

Achieve the 

purpose 

need to assist  

Yes / no 

Understanding Education policy / Distance Learning /  

Flip Curriculum (FC) 
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รก. 1 

คํารองขอเขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกล 

 

 เขียนที่ โรงเรียนบานคายวิทยา 

 ตําบลบานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 จังหวัดชัยภูมิ 
 

 วันที่...............เดือน..............................พ.ศ

.............. 

เรียน  ผูอํานวยการเรียนโรงเรียน 
 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................อายุ.............ป  เลข

ประจําตวั ประชาชน......................................................เปนผูปกครองของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, 

นางสาว)........................................ ชั้นมัธยมศึกษาปที่............/............ เลขประจําตัวนักเรียน.......................

เลขประจําตัวประชาชน................................. อายุ.............ป มีความประสงคใหนักเรียนดังกลาวท่ีอยูใน

ความปกครองของขาพเจา เขาเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกลโดยเขารวมในกิจกรรม ดังนี้ (โปรดทํา

เครื่องหมาย  ลงใน  หนาหัวขอกิจกรรม) 

  1. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพ 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาการตั้งครรภ 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

 4. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาดานครอบครัว 

 5. กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนท่ีตองการจัดการศึกษาดวยตนเอง 

  6. กิจกรรมอื่น ....................................................................................................................... 

 รายละเอียดเพิ่มเติม ....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา จะดูแลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของขาพเจาใหเปนไปตาม

หลักสูตรของโรงเรียน ตามที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม

สาธารณประโยชนและการวัดผลและประเมนิผล การเรียนในแตละภาค และจะเปนธุระนาํนักเรียนเขารวม
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณประโยชนและ  การวัดประเมินผลการ

เรียนอยางตอเนื่อง 

 

 ลงชื่อ..........................................................ผูปกครองนักเรียน 

  (..........................................................) 

ที่อยูที่สามารถติดตอได ................................................................................................................................... 

เบอรโทร บิดา...............................เฟสบุค...................................... ID Line ................................................... 

เบอรโทร มา.................................เฟสบุค....................................... ID Line ................................................... 

เบอรโทร ผูปกครอง.......................................เฟสบุค.................................. ID Line ...................................... 

เบอรโทร บุคคลบานขางเคียง.............................เฟสบุค............................... ID Line .................................... 

เบอรโทร ผูใหญบาน...........................................เฟสบุค................................ ID Line .................................... 

เบอรโทร กํานัน..................................................เฟสบุค................................ ID Line .................................... 
 

 

ความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษา (ณ วันท่ียื่นคํารอง)             ความคิดเห็นของหัวหนางานแนะแนว 

……………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
  

           (.............................................................. )         (.........................................................) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 
 

ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารวิชาการ        ความคิดเห็นของหัวหนางานบริหารกิจการ

นักเรียน 

  อนุญาต  ไมอนุญาต  อนุญาต  ไมอนุญาต  

…………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
  

           (นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย)               (นายนิวัฒน    ขวัญบุญจันทร) 

                   ตําแหนง  ครู                      ตําแหนง  ครู 
 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน

......................................................................................................................................................................... 
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 ลงชื่อ.......................................รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 (........................................) 

 ........../......................./................ 

คําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียน 

   อนุญาต  ไมอนุญาต 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 ลงชื่อ...........................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

 (นายนพดล กาญจนางกูร) 

 ........./............................/................. 
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รูปถายนักเรียน-ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแผนท่ีบานนักเรียน 
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ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ..........................................หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 (...........................................) 

 ............../.................................../...................... 
 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ.......................................รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 (........................................) 

 ........../......................./................ 

คําสั่งของผูอํานวยการโรงเรียน 

   อนุญาต  ไมอนุญาต 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 ลงชื่อ...........................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

 (นายนพดล   กาญจนางกูร) 

 ........./............................/................. 

 

  



 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมไดที่ 

 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผา

   http://182.53.96.253/bkv4.0/

  2. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  3. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

 

 กดปุม login 

 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store) เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 
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http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ หรือ 

โหลดแอปพลิชั่น BKV4.0 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาคร้ังแรก ใหนักเรียนกดปุม สมคัรเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ันBKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช (user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความท่ีเปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเครื่องโทรศัพท หรือสมัครใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลาํดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 



 

นวัตกรรม

 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมไดที่ 

 

  การสมัครเขาเรียน Cyber Schoolbkv4.0 

  1. สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน 

   http://182.53.96.253/bkv4.0/

  2. สมัครเขาเรียนโดยใช QR code 

  3. สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน 

Cyber School จากเพลสโตร 

วิธีการสมคัรเขาเรียน ใน Cyber School

วิธีที่ 1 สมัครเขาเรียนโดยใช URL 

 

 กดปุม login 

บทที่ 7 

นวัตกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนทางไกล 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมไดที่ Cyber Schoolbkv4.0 

Cyber Schoolbkv4.0 สามารถสมัครได 3 วิธี 

สมัครเขาเรียนโดยใชชองทางผาน URL ที่เว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/

http://182.53.96.253/bkv4.0/ 

QR code ดานลาง 

 
สมัครเขาเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน BKV4.0 Cyber School โดยโหลดแอปพลิชั่น

จากเพลสโตร (Play Store) เฉพาะ Android 

 
Cyber School 

URL จากเว็บไซต http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ 

 
  

http://www.bkvsc.ac.th/bkv4.0/ หรือ 

โหลดแอปพลิชั่น BKV4.0 

 

กดปุม login 

ลงชื่อเขาใช 
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การสมัครเขาคร้ังแรก ใหนักเรียนกดปุม สมคัรเปนสมาชิก 

 

วิธีที่ 2 สมัครเขาเรียนโดยใช แอปพลิช่ันBKV4.0 Cyber School(เฉพาะ Android) 

 

กดปุมสมัครสมาชิก 

กดปุมสมัครเขาเรียน 
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 ใหนักเรียนกรอกรายละเอียดตางๆ ทุกชองใหถูกตองสมบูรณ 

 

- ช่ือผูใช (user name) ที่ใชในการ login จะตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก

หรือภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวเลขเทานั้น 

- รหัสผาน (password) นักเรียนตองจําไวใหด ีหรอืจดบันทกึเอาไว รหสัผาน 

ตองประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อักษร

พเิศษ เชน @ # $ ฯลฯ และตวัเลข มคีวามยาวต้ังแต 8 ตัวอักษรขึ้นไป หากขาด

อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ระบบจะไมสามารถ login ได 

 

 ชองขอความท่ีเปนอักษรสีแดง ตองกรอกใหครบ  

 นักเรียนตองมี e-mail ของนักเรียนเอง แนะนําใช e-mail ที่อยูในเครื่องโทรศัพท หรือสมัครใหม 

โดยใช Gmail หากนักเรียนมี e-mail ของตัวเองอยูแลว ใหใช e-mail เดิม ของตัวเอง 
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 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว นักเรียนสามารถยืนยันตัวเอง ผาน e-mail ได หรือโทร

มาที่ 0894258401 (ครูเฉลิมพล) หรือสงขอความมาท่ี chaloempol01 (line) หรือ 

chaloempol.tammuangpak (Facebook) เพื่อให admin ยันยืนการเขาเปนสมาชิก 

 

  เมื่อ admin ยืนยันการเปนสมาชิกแลว login เขาหองเรียนเลือกรายวิชาเขาเรียน เมื่อครูรับเขาเรียน

แลว ก็เขาเรียนตามลาํดับนักเรียนจะตองผานรอยละ 60 ของแตละเนื้อหา นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหา

ตอไปได 

 

การเขาเรียนโดยผาน Application 

 
 ผูเรียนดาวนโหลด แอปพลิเคชัน BKV 4.0 คลิกท่ีปุม BKV 4.0 cyber school เพื่อเปดหนาหลัก 
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  เมื่อผูเรียนเขาสูหนาหลักของแอปพลิเคชัน BKV 4.0 cyber school มีขั้นตอนดําเนินงานตอไปนี้ 

  1. สําหรับผูเรียนใหม ใหดําเนินการที่ปุม สมัครเขาหองเรียน ตามขั้นตอนการสมัครเขาเรียน 

  2. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนสมัครเรียบรอยแลว สามารถยืนยันตัวเองผานอีเมลของนักเรียนที่สมัคร

เอาไวหรือรอแอดมิน (admin) ยืนยัน 

  3. นักเรยีนเขาหองเรียนโดยใช ชื่อผูใช (user name) และรหัสผูใช (Password) ที่สมัครเอาไวแลว 

  4. เขาเรียนในชั้นที่นักเรียนเรียนอยู 

  5. เลือกเมนูหลักสูตรเรียนทางไกล 
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  6. เลือกชั้นปท่ีนักเรียนกําลังศึกษา 

 
 

  7. เลือกภาคเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษา 

 
  



 

  8.  เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา

  9. คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว

 

เลือกวิชาที่นักเรียนตองการศึกษา 

 
 

คลิกเขาเรียนในรายวิชาที่ครูประจําวิชารับเขาหองแลว 
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  10. ในแตละหนวยการเรียนประกอบดวย 

 
    10.1 กระดานขาว 

    10.2 ชื่อวิชา 

    10.3 ขอแนะนําในการเรียน 

    10.4 หนวยการเรียนรู 

    10.5 วิดีโอที่มีเนื้อหาสอดคลองกับเรื่องของหนวยการเรียนรู 

 
    10.6 เอกสารเนื้อหา 
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    10.7 แบบฝก 

 
 

    10.8 แบบสรุปองคความรู 

 
  11. สอบกลางภาค 
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  12. สอบปลายภาค 

 

 
  13. มีการวัดผลประเมินผลตามท่ีสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

  14. มีการเทียบโอนประสบการณ 



บทที่ 8 

 

การเทียบโอนประสบการณอาชีพ 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ยายสถานศึกษา เปลี่ยนรูปแบบการศกึษา   

ยายหลักสูตร ละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอใน

ประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน สถาน

ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

  การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก ที่

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนท้ังนี้นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน

โรงเรียนบานคายวิทยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จาํนวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบ

โอนตามความเหมาะสม 

  การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

  1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมลูท่ีแสดงความรู ความสามารถของนักเรียนในดาน

ตาง ๆ  

  2. พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

  3.พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

  4. ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวชิาใน

สถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน แลวนาํมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

  5. การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

  6. การเทียบโอนใหดําเนินการ ดังนี้ 

   6.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตที่มีตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มา

เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

   6.2 กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
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   6.3 กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยน 

   ทั้งนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ

ที่เก่ียวของ 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอน 

  การเทียบโอนผลการเรียนใหกลุมเปาหมายผูที่มีความรูและประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

เขาสูหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สามารถเทียบโอนได

ระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียวเทานั้น โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

  1. ตอง เปนอาชีพที่สุจริต ไมขัดตอศีลธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

  2. ตองมคีณะกรรมการเทียบโอน ดําเนินการพิจารณา 

   2.1 ความมั่นคงของอาชีพ  โดยพิจารณาจากรายไดและระยะเวลาที่ประกอบอาชีพและ 

   2.2 พิจารณาจากหลักฐานตาง ๆ ใน แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการ

สังเกต ตรวจสอบการประกอบอาชีพของผูขอเทียบโอนในสถานที่จริง  แฟมผลงานที่แสดงถึงทักษะในการ

ประกอบอาชีพ จะตองนําเสนอผลงานในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

     1) ความรูในอาชีพท่ีดําเนินการ 

     2) เทคนิควิธีการและทักษะในการประกอบอาชีพ 

     3) หลักการวางแผนและการพัฒนาอาชีพ 

      - การบริหารจัดการ 

      - การตลาดและประชาสัมพันธ 

      - การนาํเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาอาชีพ 

      - หลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

     4) การพัฒนาอาชีพและการขยายผลในการประกอบอาชีพ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพเล้ียงชาง 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

ชางที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่ชางกิน 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของชาง พันธุ

ของชาง ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําชางเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา - การออกกําลังกายชองชาง

และควาญชาง 

- สุขภาพของชางและการ

รักษา 

 

 6. ศิลปะ - การแสดงชาง  

 7. การงานอาชีพ - การนําชางแสดงในโอกาส

ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชางเปนภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตางๆ 

 

    

    

    

  



310 

 

ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

อาชีพแสดงจระเข 1. ภาษาไทย - บรรยายประวัติ สภาพของ

จระเขที่เลี้ยง 

- ขั้นตอนในการแสดง 

 

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของ

อาหารที่จระเขกิน 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพเลี้ยงจระเข 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ธรรมชาติของจระเข พันธุ

ของจระเข ลักษณะนิสัย  

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําจระเขเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา - สุขภาพของจระเขและสัตว

ชนิดอ่ืน 

- การรักษาสัตวแตละชนิด 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการแสดงจระเข  

 7. การงานอาชีพ - การแสดงจระเขและสัตว

สัตวอ่ืน ๆ ในโอกาสตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของแสดงจระเขเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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ตารางการเทียบโอนประสบการณการประกอบอาชีพของนักเรียน 

อาชีพ เทียบโอนในกลุมสาระวิชา เงื่อนไข หมายเหตุ 

การทําฝาโอง 1. ภาษาไทย - บรรยายอาชีพทําฝาโอง  

 2. คณิตศาสตร - คํานวณประมาณของวัสดุ

ที่ตองใชในการทําฝาโอง 

- คณติศาสตรที่เก่ียวของกับ

อาชีพทาํฝาโอง 

 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ลักษณะของวัสดุท่ีตอง

นํามาใชในการทําฝาโอง 

- สมบัติของวัสดุตาง ๆ ที่

เก่ียวของ 

- เครื่องมือที่ใช 

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- การนําผลิตภัณฑเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน 

 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา - สุขภาพของพนักงานท่ีทํา

ฝาโอง 

 

 6. ศิลปะ - ศิลปะการประดษิฐฝาโอง  

 7. การงานอาชีพ - การนําฝาโองไปจาํหนาย

ในสถานที่ตาง ๆ 

 

 8. ภาษาตางประเทศ - บรรยายหรือเขียนขอความ

ของชิ้นสวน องคประกอบ 

ขั้นตอนในการทํางาน เปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - การเขารวมกิจกรรม 

ชุมนุม ชมรม ในทองถิ่น 

 

 10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน - กิจกรรมจิตอาสาในโอกาส

ตาง ๆ 
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