
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

…………………………...................................................................................……. 
 

 ตามที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖1 โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖5 เพ่ือให้สอดคล้องรับกับ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
มีเวลาในการทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้าง
วินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรม
แก่นักเรียน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๕ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน  และปรับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำสั่ง สพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ สพฐ.ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๐ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  
 

 ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

 
(นางสุนี     ภู่หิรัญ) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

(นายดำรง ศรพรม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ   
ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยในปี ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงหลักสูตร  และมีรายการที่ปรับปรุ ง
ดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะใช้ครบทุกชั้น เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบางเสด็จ วิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ ขึ้นเพ่ือเป็น แนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักเรียนของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่
จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการ คำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต ละนำมาปรับใช้ในปีปัจจุบัน คือปี ๒๕๖๕ 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตร ขอขอบคุณครู ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ช่วยกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม ต่อการจัดการศึกษาเพ่ือ
นักเรียนของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 

(นางสุนี     ภู่หิรัญ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

คำนำ หน้า 
 ความนำ ๑ 
 โครงสร้างเวลาเรียน ๒๐ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๕ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๖ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๘ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๓ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖๕ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๖ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๗ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑๙๗ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๒๑๔ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒๒๖ 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
๒๔๑ 
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ความนำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๙๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 
๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อสาระที่ ๔ 
การอาชีพ เป็นสาระที่ ๒ การอาชีพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีคำสั่งให้
โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ ๒๑ เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   โครงสร้างเวลา
เรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียน
สามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดย
มีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เรียนที ่ชัดเจนตลอดแนว ซึ ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำ
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกใน ความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

หลักการ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ เรียนรู้เป็น

เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน พ้ืนฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้ 
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 

จุดหมาย 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี           
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็น จุดหมาย เพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี ทักษะชีวิต 
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังนี้  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะ

สำคัญ   ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน การใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกีย่วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่ เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ ขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม         
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกร รมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน ต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน ฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพียง  
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน  
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ  

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ ่งที่ผู ้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษาว่าสามารถ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด 
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ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อน

ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรมนำไปใช้ในการ กำหนดเนื้อหา จัดทำ
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัด ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. ตัวชี ้วัดชั ้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เรียนแต่ละชั ้นปีในระดับการศึกษาภาค บังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

2. ตัวชีว้ัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 
4-6)  

 

หลักสูตร ได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและ ให้สื่อสาร
ตรงกัน ดังนี้  
 

ว 1.1 ป 
ป.1/2 ตัวชีว้ัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2 
๑. สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1  

ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ต 2.2 
ม.4-6/3 ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3  
2.3 สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2  
ต    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 

คณิตศาสตร์ : การนำความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุผลมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
 

ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้และการประกอบอาชีพ 
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการการดำรงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี 
 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะสุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพอานามัยของตนเองและผู้อื ่นการ
ป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมือง
ดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู ้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกใน ความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี ทักษะชีวิต 
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ

ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพียง  
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน  
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะสำคัญของนักเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. กิจกรรมแนะแนว  
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
๑. ภาษาไทย     ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒. คณิศาสตร์     ๖.  ศิลปะ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๗.  การงานอาชีพ 
๔. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๘.  ภาษาต่างประเทศ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช 2565 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน         

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 สาระท่ี ๒    การเขียน  

มาตรฐาน ท ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
 สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีว ิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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 มาตรฐาน ว ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

 มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสาร กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 มาตรฐาน ว ๒.๒  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับเสียง  แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี
ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

 สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

 วิทยาศาสตร์เพิ ่มเติมจัดทำขึ ้นสำหรับผู ้เรียนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเป็น
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พื้นฐานสำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ 
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรียนรู ้ ที ่ครอบคลุมด้านเนื ้อหา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมี วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม
นี้ ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหา ที่ทัดเทียมกับนานาชาติ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สู่การนำ ไปใช้ในชีวิตจริง สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีเวลาสำหรับการเรียนรู้ และทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน  
 ๒. ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
โดยมีการพิจารณาเนื้อหาที่มีความซ้ำซ้อนกัน แล้วจัดให้เรียนที่สาระใดสาระหนึ่ง เช่น  
 - เรื่องสารชีวโมเลกุล เดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยา และเคมี ได้พิจารณาแล้วจัด ให้เรียนในสาระ
ชีววิทยา 
 - เรื่องปิโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ได้พิจารณาแล้วจัด
ให้เรียนในสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 - เรื่องกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ได้พิจารณาแล้วจัดให้ เรียนในสาระเคมี 
และเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จัดให้เรียนในสาระฟิสิกส์ เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหล่านี้ ทับซ้อนกันในสาระเคมีและ
ฟิสิกส์ 
  - เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน เดิมเรียนทั้งในสาระ เคมี และฟิสิกส์      
ได้พิจารณาแล้วจัดให้เรียนในสาระเคมี 
 ๓. ลดความซ้ำซ้อนกันระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เช่น 
 - เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสาระชีววิทยา ได้ปรับให้สาระการเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรม
มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของระดับผู้เรียน 
 - เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุ และมรสุม ได้มีการ
ปรับให้สาระการเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรม เรียนต่อเนื่องกันจากระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นไปสู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือไม่ให้ทับซ้อนกัน 
 ๔. ลดทอนเนื้อหาที่ยาก เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๕. มีการเพิ่มเนื้อหาด้านต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย สอดคล้องต่อการดำรงชีวิต ในปัจจุบันและอนาคต
มากขึ้น เช่น เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใน สาระชีววิทยา เรื่องทักษะและความ
ปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี นวัตกรรมและการแก้ปัญหา ที่เน้นการบูรณาการในสาระเคมี เรื่องเทคโนโลยีด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร ด้วยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน 
รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับ การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เพ่ือความสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาฟิสิกส์
ในปัจจุบัน  



11 

 

 

 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมนี้ ถึงแม้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ เหมาะสมและตาม
จุดเน้นของสถานศึกษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียน ได้เรียนทุกสาระเพื่อให้มีความรู้
เพียงพอในการนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหา ของสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ        
ที่สถานศึกษามักมองข้ามความสำคัญของการเรียนสาระนี้ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์       
ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมทั้งศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาช่วยในการอธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลง บนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงภายในโลก และการเปลี่ยนแปลงทางลม
ฟ้าอากาศ ซึ่งกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่าวล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วย และที่
สำคัญคือ ความรู้ ในสาระนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพในหลาย ๆ ด้าน เช่น อาชีพที่
เกี่ยวกับ วัสดุศาสตร์ การเดินเรือ การบิน การเกษตร การศึกษาประวัติศาสตร์ วิศวกร อุตสาหกรรมน้ำมัน 
เหมือง นักธรณีวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักดาราศาสตร์ นักบินอวกาศ ดังนั้นพื้นฐานความรู้สาระโลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ จะช่วยเปิดโอกาสทางด้านอาชีพที่หลากหลายให้กับผู้เรียน เพราะ ในอนาคตข้างหน้า 
นอกจากมนุษย์จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองเพ่ือศึกษาข้อมูลต่าง 
ๆ ที่อยู่นอกโลกเพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

สาระวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
 สาระชีววิทยา 
 ๑. เข้าใจธรรมชาติของสิ ่งมีช ีว ิต การศึกษาชีววิทยาและวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ สารที ่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ หน้าที่ของเซลล์ 
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  
 ๒. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของ
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียง ของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง ของพืช รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลำเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรม ของสัตว์ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๕. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน สารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ
การเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 สาระเคมี 

 ๑. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี และสมบัติของ
สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 ๒. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมี ไฟฟ้า รวมทั้งการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. เข้าใจหลักการทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การคำนวณ
ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั ้งการบูรณาการความรู ้และทักษะ ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี  
 

 สาระฟิสิกส์ 

 ๑. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๒. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ การได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทน เป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ แม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของ
ฟา-ราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี  กฎของแก๊ส  ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานใน
ระบบทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 ๑. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการศึกษาลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนำไปใช้ประโยชน์  
 ๒. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ำ ในมหาสมุทร 
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การพยากรณ์อากาศ 
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 ๓. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตำแหน่ง ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการดำรงชีวิต 
 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 

 มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวนผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  

 มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
 มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กำหนดให ้
 

 สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 

 มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  และ
นำไปใช้  
 มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

 สาระท่ี ๓  สติและความน่าจะเป็น 

 มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
 มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

 คณิตศาสตร์เพิ ่มเติมจัดทำขึ ้นสำหรับผู ้ เร ียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์   ที่จำเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระจำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและ ความ
น่าจะเป็น รวมทั ้งสาระแคลคูลัส ให้มีความลุ ่มลึกขึ ้น ซึ ่งเป็นพื ้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ ่มเติมนี้ได้จัดทำขึ ้นให้มีเนื้อหาสาระที่ทัดเทียม กับ
นานาชาติ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี 
การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
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สาระคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

 เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม มี ๒ ลักษณะ คือ เชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ในคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และเรียนรู้สาระนั้นอย่างลึกซึ้ ง ได้แก่ สาระ
จำนวนและพีชคณิต และสาระสถิติและความน่าจะเป็น และไม่ได้เชื ่อมโยงกับมาตรฐาน การเรียนรู ้ใน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ สาระการวัดและเรขาคณิต และสาระแคลคูลัส 
 

 สาระจำนวนและพีชคณิต 

 ๑. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 ๒. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
 ๓. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ 
 

 สาระการวัดและเรขาคณิต 

 ๑. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้ 
 ๒. เข้าใจเวกเตอร์ การดำเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้ 
 

 สาระสถิติและความน่าจะเป็น 

 ๑. เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 

 สาระแคลคูลัส 

๑.  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และ

นำไปใช้ 

 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของ พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรง รักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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 สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

 มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคม โลกอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ศรัทธา ประมุข 
 

 สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ บริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เศรษฐกิจ  
 

 สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื ่อง 
ตระหนักถึงความสำคัญและ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย 
 

 สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพ สิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระท่ี ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 
 มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะ ในการดำเนินชีวิต  
 

 สาระท่ี ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็น ประจำอย่าง
สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 
 

 สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

 มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรง สุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสาร
เสพติด และความรุนแรง 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่องาน ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

 สาระท่ี ๒ ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวัน 
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 มาตรฐาน ศ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 สาระท่ี ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว  

 มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ ทำงาน ทักษะ        
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิต
และครอบครัว 
 

 สาระท่ี ๒ การอาชีพ 

 มาตรฐาน ง ๒.๑ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ เข้าใจ มีทักษะ
ที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน เรื่องต่าง ๆ โดยการ
พูดและการเขียน 
 

 สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา และนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

 สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
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 สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

 มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การ ประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ ด้านเพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว 

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู ้จักตนเอง รู้รักษ์สิ ่งแวดล้อม สามารถ คิ ดตัดสินใจ              
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ ตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน 

 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความ รับผิดชอบการทำงาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของโรงเรียนและ
ท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
 ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ นักศึกษาวิชาทหาร 
 ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
 

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ ท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ เสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
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ระดับการศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดระดับการศึกษา เป็น ๒ ระดับดังนี้ 

 ๑.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) เป็นช่วงสุดท้ายของ การศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการ พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะ
ในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ สังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม 
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) การศึกษาระดับนี้เน้น การเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ ผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะ กระบา ารคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาท
ของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชน ในด้านต่าง ๆ 
 

การจัดเวลาเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้กำหนด กรอบโครงสร้างเวลา
เรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบท ของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน 
ดังนี้ 
 ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ให้จัดเวลาเรียนเป็น รายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์ ๕๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่า
น้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็น รายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน            
มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  ได้จัดแบ่งเวลาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ดังนี้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาไทย 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

คณิตศาสตร์ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

ศิลปะ 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

การงานอาชีพ 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 
๘๘๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๑ นก.) 
๗๒๐ 

(๑๘ นก.) 
๔๘๐ 

(๑๒ นก.) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม

ความพร้อมและจัดเน้น 
ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า๑,๔๘๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
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การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดำเนินการ ดังนี้  

 ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
การจบหลักสูตร สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความ พร้อม จุดเน้ นของสถานศึกษาและ
เกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระ   
การเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง นั้น เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  
 -  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง  
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมิน     
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศ      ที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อ   การส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง หลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
 การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน การเรียนรู้     
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่ จะต้องได้รับการพัฒนา
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ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง  การเรียนการสอนของตนด้วย 
ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียน 
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ   
เพื ่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื ่อการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๓. การประเมินระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้ เร ียนในระดับเขตพื ้นที่ 
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบสามารถดำเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ ยังได้จากการตรวจสอบทบ บทบทวน
ข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน          
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้ เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที โอกาสให้ผู้เรียน
ไดร้ับการพัฒนาและประสบความสำเร็จ ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ ประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น ข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน  

 ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ คนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้ง สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
จนเต็มตามศักยภาพ 
 ระดับมัธยมศึกษา 

 (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดง ระดับผลการ
เรียนเป็น ๘ ระดับ 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓ การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง ทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 1 
 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน มาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ๒. เกณฑ์การจบการศึกษา  
 ๒.๑ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๓ หน่วย
กิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี ชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา พื้นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๔) ผู ้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๕) ผู ้เร ียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 

 ๒.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๓๕ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๓ หน่วยกิต โดย เป็นรายวิชาพื้นฐาน ๓๕ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๔) ผู ้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตา มที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๕) ผู ้เร ียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
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หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน

11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3
ว21103  วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 ว21104 วิทยออกแบบ 1 0.5 1 ว22103  วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 ว22104 วิทยออกแบบ 2 0.5 1 ว23103 วิทยาการค านวณ 3 0.5 1 ว23104 วิทยออกแบบ 3 0.5 1
ส21101 สังคมศึกษา1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 3 ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 3
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ส22101 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 ส23101 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 2 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 2 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 2 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 2 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 2
ศ21101 ศิลปะ 1 1 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1 2 ศ22101 ศิลปะ 3 1 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1 2 ศ23101 ศิลปะ 5 1 2 ศ23102 ศิลปะ 6 1 2
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3

2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0

หน้าที ่1 0.5 1 หน้าที ่2 0.5 1 หน้าที ่3 0.5 1 หน้าที ่4 0.5 1 หน้าที ่5 0.5 1 หน้าที ่6 0.5 1
คณิตเศาสตร์พ่ิมเติม 1 1.0 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 2 คณิตเศาสตร์พ่ิมเติม 5 1.0 2 คณิตเศาสตร์พ่ิมเติม 6 1.0 2
เลือกทักษะ 1.0 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2

60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม.

กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1
ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1

ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1

กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1

4 4 4 4 4 4

13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (๓/๑ , ๓/๒)มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (๒/๑ , ๒/๒)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (๑/๑ , ๑/๒)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

ภาคเรียนท่ี 2ภาคเรียนท่ี 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

รวมเวลาเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียน

ลดเวลาเรียนลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน

รายวิชา / กิจกรรม

๒๕ 
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หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน

8.5 17.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 15.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 14.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 15.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 11.0
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2

ว30105 วิทยาการค าณวณ 1 1 2 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ว๓๐๑๐๒ เคมพ้ืีนฐาน 1.5 3 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1.5 3 โลกดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 3 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 2

ว30103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 3 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 2  วิทยาการออกแบบ 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ศ36102 ศิลปะ 6 0.5 1

ส31105 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5 1

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ง32101 การงานอาชีพ2 0.5 1 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2

ง31103 การงานอาชีพ 1 0.5 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2

7.0 14.0 9.5 19.0 8.0 16.0 8.0 17.0 8.0 16.0 8.0 22.0

ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2 1.5 3 ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3 1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4 1.5 3 ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6 1.5 3

ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3 ว30291 วิทยาการคอม 1 1 2 ว30203  ฟิสิกส์ 3 2 4 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 1 2 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 1 ว3022๖ เคม ี๖ 1.5 3

ว30221 เคม ี1 1.5 3 ว30202 ฟิสิกส์ 2 2 4 ว30223  เคม3ี 1.5 3 พลศึกษาเพ่ิม 0.5 1 พลศึกษาเพ่ิม 0.5 1 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 1 2

ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30222 เคม ี2 1.5 3 ว30243  ชีววิทยา3 1.5 3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 3  ฟิสิกส์ 5 2 4 พลศึกษาเพ่ิม 0.5 1

อ31201 อังกฤษฟังพูด 1 0.5 1 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 3 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 1.0 2 ว30224 เคม ี4 1.5 3 ว3022๕  เคม ี5 1.5 3  เลือกวิทย์เพ่ิม 1 1.5 3

ส30231 หน้าทีพ่ลเมอืง 1 0.5 1 ง30209 การท าอาหารไทย 1 2 หน้าทีพ่ลเมอืง 3 0.5 1 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3  ชีววิทยา 5 1.5 3 เลือกวิทย์เพ่ิม 2 1.5 3

อ31203 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 0.5 1 วิทาการคอม 2 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 5 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 6 0.5 1

ส30232 หน้าทีพ่ลเมอืง 2 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 4 0.5 1 วิทยาการคอม 3 1 2

เลือกเพ่ิม 2 4

60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม.

กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1

ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1

กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร**

20 ช.ม. 1
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร**

20 ช.ม. 1

1 2 1 1 1 2

15.5 35.0 15.0 35.0 15.5 35.0 15.0 35.0 15.5 35.0 13.5 38.0รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 มัธยมศึกษาปีท่ี 6/๑

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 2563 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

๒๖ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มการเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 

หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน

8.5 17.0 5.5 11.0 7.5 15.0 7.0 14.0 8.0 16.0 6.0 12.0

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2

ว30103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 3 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ว๓๐๑๐๒ เคมพ้ืีนฐาน 1.5 3 ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 3 โลกดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 3 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 2

ว30105 วิทยาการค านวณ 1 2 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 2 วิทยาการออกแบบ 1.0 2 ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ศ36102 ศิลปะ 6 0.5 1

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง32101 การงานอาชีพ2 0.5 1 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2

7.0 14.0 9.5 19.0 6.5 15.0 7.5 15.0 7.5 15.0 9.5 19.0

ท30202 การพูดในทีชุ่มชน 1 2 ไทยเพ่ิม 1 2 ไทยเพ่ิม 1 2 ภาษาไทยเพ่ิม 1 2 ภาษาไทยเพ่ิม 1 2 ภาษาไทยเพ่ิม 1 2

ว30261 โลก ดาราศาสตร์และ 1 2 วิทย์เพ่ิม 1.5 3 อังกฤษเพ่ิม 1.5 3 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 ภาษาอังกฤษ 1.5 3
อ31201 อังกฤษ ฟัง-พูด 1 0.5 1 อังกฤษ ฟัง-พูด 2 1 2 พลศึกษาเพ่ิม 1 2 พลศึกษา 1 2 พลศึกษา 1 2 พลศึกษา 1 2

อ31202 อังกฤษ อ่าน-เขียน 1 0.5 1 อังกฤษ อ่าน-เขียน 2 1 2 หน้าทีพ่ลเมอืง 3 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 4 0.5 1 หน้าที่ 0.5 1 หน้าที่ 0.5 1

อ31204 อังกฤษรอบรู้ 0.5 1 อังกฤษเพ่ิม 0.5 1 เพ่ิมเติม 1.5 3 เลือกเพ่ิม 1 2 เลือกเพ่ิม 1 2 เลือกเพ่ิม 1 2

พ31201 พลศึกษา 1 1.0 2 เลือกการงาน 1.0 2 เพ่ิมเติม 1.0 2 ทักษะอาชีพ 1.5 3 ทักษะอาชีพ 1 2 ทักษะอาชีพ 1.5 3

ค30201 เสิมทักษะคณิตศาสตร์ 1 2 วิทยาการคอม1 1 2 เพ่ิมเติม 1 2 วิทยาการคอม 3 1 2 วิทยเพ่ิม 1 2 วิทยเพ่ิม 1.5 3
ส30202 วิถีไทย 1 2 หน้าทีพ่ลเมอืง 2 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 5 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 6 0.5 1
ส30231 หน้าทีพ่ลเมอืง 1 0.5 1 คณิตเสริม 1.5 3 วิทยาการคอม 4 1 2

เลือกนาฏศิล 0.5 1

60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม.

กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1

ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1

กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1

1 2 2 2 1 1

15.5 35.0 15.0 35.0 14.0 35.0 14.5 34.0 15.5 35.0 15.5 35.0รวมเวลาเรียนรวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/๒

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 2561 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 2563 ภาคเรียนท่ี 1

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2

ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชา / กิจกรรมรายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(10 ช.ม.)***

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒๗ 
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระพื้นฐาน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ท 21101 ภาษาไทย 1   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ท 21102 ภาษาไทย 2   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ท 22101 ภาษาไทย 3   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ท 22102 ภาษาไทย 4    3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 5 ท 23101   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ภาษาไทย 6 ท 23102   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                                   ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน                        จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
                     
 อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  วรรณคดี  ตีความ  จับใจความ  ขยายความ  วิเคราะห์  
วิจารณ์  มีมารยาทในการอ่าน  เพื่อนำความรู้ข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต  คำลายมือ  เขียนจดหมายสื่อสาร
บรรยายประสบการณ์  เรียงความ  ย่อความ  ระบุสาระสำคัญ  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่าง
ชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย  พูดสรุปใจความของเรื่องที่ฟัง  และพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด  ใช้คำและกลุ่มคำในการสร้างประโยคเพ่ือการสื่อสาร 

 ใช้กระบวนการอ่าน  การฟัง การดู  การพูด  การคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  การเรียนรู้ธรรมชาติ  การแต่งคำ
ประพันธ์  เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะปฏิบัติเห็นคุณค่า  เกิดคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๙ 

ท ๒.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๙   

ท ๓.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖ 

ท ๔.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

ท ๕.๑   ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔ 

รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                            ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา   ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                              จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
                       
 อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง อ่านคำประพันธ์ ตีความจับใจความ  แปลความ  ขยายความ  
วิจารณ์  ระบุข้อสังเกต  อ่านเอกสารทางวิชาการ  ปฏิบัติตามคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง  เขียนแสดงความติดเห็น  เขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจ  เขียน
รายงานและโครงงานมีมารยาทในการเขียน  เลือกฟัง ดู พูดสรุปแนวคิด  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีเหตุผล  มีมารยาทในการฟัง  การดูการพูด   วิเคราะห์ตามความแตกต่าง  
จำแนกคำของภาษา  แต่งคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

 ใช้กระบวนการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  การเรียนรู้ธรรมชาติ การแต่งคำ
ประพันธ์  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะปฏิบัติ  ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าวรรณกรรมข้อคิด  คำสอน
และอนุรักษ์  วรรณกรรมท้องถิ่นและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑   ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘ 

ท ๒.๑    ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘ 

ท ๓.๑   ม.๑/๓, ม.๑/๕ 

ท ๔.๑  ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 

ท ๕.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                               ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา   ๖๐   ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                            จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต            
                                            

  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านวรรณคดี วรรณกรรม อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีมารยาทในการอ่าน ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน เพื่อเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ให้เข้าใจชีวิตสังคมในอดีต 
นำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตได้ รู้จักเลือกฟัง เลือกดู และพูด สรุปแนวคิด พูดแสดงความคิดเห็น ใช้ภาษาได้
ถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด เขียนอธิบาย เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เลือกใช้คำ
และกลุ่มคำในการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้
ถูกต้อง ตามฉันทลักษณ์ 

 ใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การดู การพูด การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การเรียนรู้ธรรมชาติ การแต่งคำ
ประพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าวรรณกรรม ข้อคิด คำสอน
และอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 

ท ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 

ท ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   

ท ๔.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   

ท ๕.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   

รวม   ๑๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา   ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                              จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต      

 
อ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ประเภทบทความ แสดงข้อเท็จจริง หนังสือที่สนใจ เหมาะสมกับวัย 

เขียนรายงาน โครงงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ จดหมายเชิงวิทยากร จดหมายขอความ
อนุเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็น โต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ มีมารยาทในการเขียนคำราชา
ศัพท์ คำที ่มาจากภาษาต่างประเทศ เลือกใช้คำและกลุ ่มคำในการสร้างประโยคเพื ่อการสื ่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้อย่างถูกต้อง ตามฉันทลักษณ์  

 

 ใช้กระบวนการเขียน การฟัง การดู การพูด วิเคราะห์  วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็น โต้แย้งเพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะปฏิบัติให้เกิดความตระหนักในคุณค่าวรรณกรรม ข้อคิด  ข้อคิด คำสอนและอนุรักษ์
วรรณกรรมท้องถิ่น และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑    ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๘ 

ท ๒.๑   ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๘ 

ท ๓.๑   ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖   

ท ๔.๑   ม.๒/๔  ม.๒/๕   

ท ๕.๑   ม.๒/๔  ม.๒/๕   
 

รวม   ๑๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                               ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา   ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                   จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต    
 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านวรรณคดี วรรณกรรม ระบุความแตกต่าง ใจความสำคัญ 
การใช้กรอบความคิด วิเคราะห์วิจารณ์  มีมารยาทในการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต คัดลายมือ เขียน
ข้อความ เขียนชีวประวัติ เขียนย่อความ เขียนจดหมาย มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็น พูดในโอกาส
ต่างๆจากการฟัง การดู  ประเมินเรื ่อง วิเคราะห์วิจารณ์เรื ่องเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  
วิเคราะห์ระดับภาษา แต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ สรุปเนื้อหาวรรณคดี 
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น วิเคราะห์วิถีไทย เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจำบอก
คุณค่าบทอาขยาน สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ 

 ใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การดู การพูด การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การแต่งคำประพันธ์  เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจทักษะปฏิบัติ เห็นคุณค่า เกิดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑    ม ๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๑๐ 

ท ๒.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๑๐ 

ท ๓.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๔, ม.๓/๖  

ท ๔.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๖,   

ท ๕.๑    ม.๓/๓, ม.๓/๔  

 

รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                              ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                             จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต       
  

 ประเมินความถูกต้องของข้อมูล  วิจารณ์ วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า แสดงความคิดเห็นจากการ
อ่าน เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง วิเคราะห์ 
วิจารณ์เรื ่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน      
พูดรายงาน พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด ใช้คำทับศัพท์ ศัพท์
บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมอธิบายความหมาย  แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพและกาพย์
ฉบัง สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน บท
ร้อยกรองและนำไปใช้อ้างอิงได้   

 ใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การดู การพูด การวิเคราะห์วิจารณ์ การแต่งคำประพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจทักษะปฏิบัติ  เห็นคุณค่า เกิดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท  ๑.๑ ม.๓/๓,ม.๓/๗,ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท  ๒.๑ ม.๓/๖,ม.๓/๗,ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท  ๓.๑ ม.๓/๓,ม.๓/๕,ม.๓/๖    

ท  ๔.๑ ม.๓/๓,ม.๓/๕,ม.๓/๖    

ท  ๕.๑ ม.๓/๒,ม.๓/๔  

รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



36 
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระพื้นฐาน 

ท 31101 ภาษาไทย 1  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 31102 ภาษาไทย 2  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 32101 ภาษาไทย 3  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 32102 ภาษาไทย 4  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 33101 ภาษาไทย 5  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 33102 ภาษาไทย 6  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 31101  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔                               ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต        
 

 ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย    ความเรียง การ
อ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปลความ  ขยาย
ความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  ที่ฟัง  ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  เขียนโครงงานโดยใช้ข้อ มูล
สารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  เขียนกรอบแนวคิด  เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  การกรอกแบบ
รายงานต่าง ๆ  เขียนเรียงความและผลงานของตนในรูปแบบนิทาน พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีวิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  อธิบายธรรมชาติ  ของภาษา  พลั งของภาษาและลักษณะของภาษา  
ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำ
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนำไปใช้ประยุกต์ใน
ชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน 

                โดยใช ้กระบวนการเร ียนร ู ้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร ้างความร ู ้   กระบวนการคิด                  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการ
เรียนความรู้และความเข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   มีความสามารถ ในการ
สื่อสาร  ในการคิด  ในการแก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1      ม.4–6/1   ม.4–6/2   ม.4–6/6   ม.4–6/7   ม.4–6/9        

ท 2.1      ม.4- 6/1   ม.4- 6/2   ม.4- 6/4   ม.4- 6/6   ม.4- 6/8        

ท 3.1      ม.4- 6/1   ม.4- 6/4   ม.4- 6/6       

ท 4.1      ม.4 – 6/1   ม.4- 6/4         

ท 5.1      ม.4 – 6/1   ม.4 – 6/4   ม.4 – 6/6                 
 

รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 3110๒  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔                               ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย   ความเรียง การ
อ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปลความ  ขยาย
ความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  ที่ฟัง  ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
ได้อย่างถูกต้อง  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  
อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษา   ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมกลุ่มอาเซียนจาก  วรรณคดีและ
วรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและ ตามความสนใจจากวรรณคดี
และวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรัก
การอ่าน  รักการเขียน 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้และความ
เข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   มีความสามารถ ในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการ
แก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1      ม.4 – 6/1   ม.4 – 6/2   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/8   ม.4 – 6/9            

ท 2.1      ม.4 – 6/3   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/8   ม.4 – 6/1              

ท 3.1      ม.4 – 6/4   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/4              

ท 4.1      ม.4 – 6/5   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/1                  

ท 5.1      ม.4 – 6/4   ม.4 – 6/5   ม.4 – 6/6   

 

รวมทั้งหมด         18           ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕                              ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะโคลง ร่าย  ได้อย่างถูกต้อง
ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล  อ่านบทความ เรื่อง
สั้น วรรณคดี  วรรณกรรม  บทร้อยกรองร่วมสมัย ฯลฯ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด บันทึก ย่อความและ
รายงานจากเรื่องที่อ่าน  ฝึกการเขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ประกาศ  จดหมายกิจธุระ  โครงการและรายงาน
การดำเนินโครงการฯ   เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง  ประเมินเรื่องที่ฟัง  และดู  
แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  พูดแสดง
ทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  ศึกษาการใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์  แต่งบทร้อยกรอง  โคลง  ร่าย  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี  วรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำ
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปอ้างอิงได้ 

                โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ  เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด                  
มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นใน
การทำงาน   รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม          

รหัสตัวช้ีวัด 

ท1.1      ม.4-6/1   ม.4-6/5   ม.4-6/7   ม.4-6/9 

ท2.1      ม.4-6/1   ม.4-6/7   ม.4-6/8 

ท3.1      ม.4-6/2   ม.4-6/5   ม.4-6/6                               

ท4.1      ม.4-6/4   ม.4-6/5           

ท5.1       ม.4-6/1   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด         17           ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 3๒10๒  ภาษาไทย                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕                             ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                       จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะฉันท์ได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ
และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ ทางอาชีพ  ฝึกการ
เขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ รายงานการประชุมฯ  ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นสารคดี  บันเทิงคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นสมุทรปราการ  ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้ว
นำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง  พูดโน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสมแก่โอกาส  
กาลเทศะ และบุคคล  รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม  แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์  วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิงได้ 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการ
สื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท1.1        ม. 4-6/1     ม. 4-6/3    ม. 4-6/8    ม. 4-6/9  

ท2.1        ม. 4-6/1     ม. 4-6/2    ม. 4-6/8  

ท3.1        ม. 4-6/4     ม. 4-6/5    ม. 4-6/6 

ท4.1        ม. 4-6/2     ม. 4-6/7     

ท5.1        ม. 4-6/1     ม. 4-6/4    ม. 4-6/6     

รวมทั้งหมด         15           ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖                              ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ  และเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ ขยายความ เรื่องท่ีอ่าน  อ่านเรื่องจากบทความ  เรื่องสั้น นวนิยาย  วรรณกรรม
พ้ืนบ้าน  วรรณคดีในบทเรียน  สารคดี  บันเทิงคดี  ปาฐกถา  เทศนา  คำบรรยาย บทร้อยกรองร่วมสมัย  บทเพลง  
บทอาเศียรวาท  คำขวัญ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ  และรายงานจากเรื่องที่อ่าน  
ตลอดจนสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มาพัฒนาตน  
พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  ฝึกการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเขียนอธิบาย  บรรยาย  
พรรณนา  ได้ตรง ตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลและสาระชัดเจน  ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบของสารคดีท้องถิ่นสมุทรปราการ  และประเมินคุณค่างานเขียนของผู้อื่น  ในด้านแนวคิดของ
ผู้เขียน  การใช้ถ้อยคำ  การเรียบเรียง  สำนวนโวหาร  กลวิธีในการเขียน  แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง  
ประเมินเรื่องที่ฟังและดู  แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   ศึกษาการใช้ภาษาให้เหมาะสม
แก่โอกาส  กาลเทศะ  และบุคคล  รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์   โคลง   
และฉันท์  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นสมุทรปราการ  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตลอดจนท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่ มีคุณค่าตาม
ความสนใจ  และนำไปใช้อ้างอิง 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษากระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งม่ันในการทำงาน  และรักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวมทั้งหมด         16           ตัวช้ีวัด               
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๓๓๑๐๒  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖                              ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต     
  

  ฝึกการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  ทั้งสื ่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
วรรณคดีในบทเรียน  บทร้อยกรองร่วมสมัย  อาเศียรวาท  เทศนา  และประเมินค่า  เพื่อนำความรู้ ความคิด ไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน  และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  ฝึกการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเขียนแสดงทรรศนะ  เขียนโต้แย้ง  เขียนโน้ม
น้าว  เขียนเชิญชวน  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลท้องถิ่นและสาระสำคัญ
ชัดเจน  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  บันเทิงคดี  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  ฝึก
พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ  พูดโต้แย้ง  พูดโน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  
ฝึกแต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

             โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ  เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี มีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  และรักความเป็นไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1    ม.4 – 6 / 1    ม.4 – 6 / 4    ม.4 – 6 / 5    ม 4 – 6 /8 
ท 2.1    ม.4 – 6 / 1    ม.4 – 6 / 4    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 / 4    ม.4 – 6 /7                 
ท 5.1    ม.4 – 6 / 1    ม 4– 6 / 2    ม.4 – 6 / 4    ม.4 – 6 / 5 

 

รวมทั้งหมด         16           ตัวช้ีวัด               
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

สาระพื้นฐาน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
        ค21101 คณิตศาสตร์ 1                                3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
        ค21102 คณิตศาสตร์ 2                                3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
       ค22101 คณิตศาสตร์ 3                                 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
       ค22102 คณิตศาสตร์ 4                                 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
        ค23101 คณิตศาสตร์ 5           3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์                  1.5 หนว่ยกิต 
        ค23102 คณิตศาสตร์ 6                                3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑                                             เวลาเรียน   ๖๐    ชั่วโมง  
 

เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเนจำนวนเต็มบวก
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้ความรู ้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ค ๓.๑  ม.๑/๑  
 

รวมทั้งหมด   ๔   ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑           ภาคเรียนที่ ๒                                เวลาเรียน   ๖๐    ชั่วโมง   
 
                เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจำนวน  เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ ในการแก้ปัญคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  ใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตและเครื ่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง รวมทั ้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรปเรขาคณิตสอง
มิติและรูปเรขาคณิตสามมิต ิ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ค ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
 

รวมทั้งหมด   ๕   ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์                                      กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                     ภาคเรียนที่ ๑                                เวลาเรียน   ๖๐    ชั่วโมง    
 

เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม  และใช้พหุนามในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒    
ค ๑.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒    
ค ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒     
   

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์                                      กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                      ภาคเรียนที่ ๒                              เวลาเรียน   ๖๐    ชั่วโมง                      
 

ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง  รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต  ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เข้าใจและใช้ความรู้เกี ่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
เข้าใจและใช้ความรู้ทางถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผ่นภาพจุดแผนภาพต้น – ใบ ฮิลโทแกรม 
และค่ากลางของข้อมูล  และแปลความหมาย  ผลลัพธ์  รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

 ค ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
 ค ๓.๑  ม.๑/๑    
 

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                     ภาคเรียนที่ ๑                            เวลาเรียน   ๖๐    ชั่วโมง     
 

เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   เข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒    
ค ๑.๓  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ค ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒    
    

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓             ภาคเรียนที่ ๒       เวลาเรียน   ๖๐    ชั่วโมง     

 

เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมาย ผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิต
จริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๓  ม.๓/๑    
ค ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
ค ๓.๑  ม.๓/๑    
ค ๓.๒  ม.๓/๑    
 

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
สาระพื้นฐาน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
        ค31101 คณิตศาสตร์ 1                                3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1 หน่วยกิต 
        ค31102 คณิตศาสตร์ 2                                3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1 หน่วยกิต 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
       ค32101 คณิตศาสตร์ 3                                 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1 หน่วยกิต 
       ค32102 คณิตศาสตร์ 4                                 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1 หนว่ยกิต 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        ค33101 คณิตศาสตร์ 5           3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1 หน่วยกิต 
        ค33102 คณิตศาสตร์ 6                                3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1 หน่วยกิต 
 
สาระเพิ่มเติม 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
        ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1                           3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
        ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2                           3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
        ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3                           3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
        ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4                           3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5           3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
        ค33102 คณิตศาสตร์เสริม 6                           3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                  1.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค๓๑๑๐๑ วิชา คณิตศาสตร์ ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง   จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต  
  

ศึกษา และใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข , 
การดำเนินการบนเซต , สับเซต เพาเวอร์เซต การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการ 
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมประพจน์ การสมมูล และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ 
สรุปและ นำเสนอผลงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง 
คณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้
ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงาน อย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ม. ๔/๑ 
 

รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค๓๑๑๐๒ วิชา คณิตศาสตร์ ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษา การใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมวดหมู่ในการแก้ปัญหา ความ น่าจะ
เป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้
ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ สรุป และ นำเสนอผลงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการในการคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน ชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็น ระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 

 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค ๓.๒ ม. ๔/๕  
ค ๓.๒ ม. ๔/๒  
 

รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 รหัสวิชา ค๓๒๑๐๑ วิชา คณิตศาสตร์ ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑  เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง      จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกรากที่ n ใน 
ระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ การหาผลบวก ผลต่าง ผลคูณและผลหารของจำนวนจริงในรูป 
กรณฑ์ การประมาณค่าของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ การบวก ลบ 
คูณ หารเลขยกกำลัง และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย นำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เหตุผลประกอบการ 
ตัดสินใจ สื่อสาร สื่อความหมาย การนำเสนอข้อมูล เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น เชื่อมโยงกับ เนื้อหา
สาระภูมิปัญญาท้องถิ่นและคิดอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและนำ ประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ และการใช้เทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ ่งมั ่นในการทำงาน และ สามารถนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค ๑.๑ ม.๑  
ค ๑.๒ ม.๕/๑ 
 

รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค๓๒๑๐๒ วิชา คณิตศาสตร์ ๔     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาลำดับและอนุกรม ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต การ
หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตและดอกเบี ้ยและมูลค่าของเงิน โดยจัด 
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการป ฏิบัติจริง โดย 
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการใน การคิดคำนวณ 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ด้าน ความรู้ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และเชื่อม่ันในตนเอง 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ        
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้ชีวิตอย่าง 
พอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๒ ม. ๕/๒  
ค ๑.๓ ม. ๕/๑ 
 

รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค๓๓๑๐๑ วิชา คณิตศาสตร์ ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง      จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษา เรื่อง สถิติ รวมถึงการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความหมายของสถิติศาสตร์
และข้อมูล ประกอบด้วยเรื่องย่อย ๆ คือ สถิติศาสตร์ คำสำคัญใน สถิติศาสตร์ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยเรื่องย่อย ๆ คือ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุ ณภาพด้วย
ตารางความถ่ี และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิง คุณภาพด้วยแผนภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณ ประกอบด้วยเรื่องย่อย ๆ คือ การวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถ่ี การวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ 

โดยการเขียนและอธิบาย การระบุประเภทของข้อมูล สามารถจำแนกข้อมูลได้อย่างเมาะสม การวิเคราะห์
ตารางแจกแจงความถี่ การสร้างและใช้แผนภาพในการนำเสนอข้อมูล การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐาน
นิยม สามารถประกอบเหตุผลในการเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ โดยใช้ความรู้  ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการที่
หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ ความหมายและการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้      
สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อการเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ     
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิต สาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค ๓.๑ ม.๖/๑  
 

รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค๓๓๑๐๒ วิชา คณิตศาสตร์ ๖      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษา เรื่อง สถิติ รวมถึงการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์และ นำเสนอ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยเรื่องย่อย ๆ คือ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตาราง ความถี่ 
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ และค่าวัดทางสถิติ โดยการเขียนและอธิบาย การหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล สามารถประกอบ
เหตุผลในการเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและ วัตถุประสงค์ โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
คิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ ๆ ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ ความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
และนำประสบการณ์ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที ่ได้ไปใช้ในการเรียนรู ้ สิ ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อการเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๓.๑ ม.๖/๑ 
 

รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค๓๑๒๐๑ วิชา คณิตศาสตร์เสริม ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑  เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา สมการและอสมการ พหุนาม ตัว
แปรเดียวดีกรีไม่เกิน ๔ , เศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว , ค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว , ค่า สัมบูรณ์ของ
พหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา และความสัมพันธ์และฟังก์ชันในการบวก การ ลบ การคูณการ
หารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา โดยจัดประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ สรุป และ นำเสนอผลงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง 
คณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้
ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงาน อย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีการใฝ่รู้ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา  
๒. แกส้มการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกิน ๔ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  
๓. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๔. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  
๕. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณการหารฟังก์ชันหาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน  
๖. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค๓๑๒๐๒ วิชา คณิตศาสตร์เสริม ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ในรูปแบบประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ เรขาคณิตศาสตร์วิเคราะห์ในการหา 
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด , จุดกึ่งกลาง , ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และสมการวงกลม , 
สมการพาราโบลา , สมการวงรี และสมการไฮเพอร์โบลา และนำความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ กับ
เรื่องภาคตัดกรวย , ลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการ แก้ปัญหา 
สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ ฝึก
คิด ฝึกปฏิบัติ สรุป และ นำเสนอผลงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการในการคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ คณิตศาสตร์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  
๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารสื่อความหมายและอ้างเหตุผล  
๓. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา  
๔. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๕. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค๓๒๒๐๓ วิชา คณิตศาสตร์เสริม ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑  เวลา ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
  

ศึกษาสมบัติของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์ โคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื ่นๆ กราฟของฟังก์ชัน 
ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์ การหาระยะทางปละความสูง เมทริกซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ 
ของเมทริกซ์ขนาด ๒x๒ และ ๓X๓ เมทริกซ์ผกผัน การกาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์และ สมบัติ
ของเวกเตอร์ ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ผลคูณสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์  

โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย นำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เหตุผลประกอบการ 
ตัดสินใจ สื่อสาร สื่อความหมาย การนำเสนอข้อมูล เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น และการ นำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและนำ ประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ และการใช้เทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงานและมี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  
๒. แก้สมการตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
๔. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์

และการหาเมทริกซ์สับเปลี่ยน หาดีเทอมิแนนต์ของเมทริกซ์ nx n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม  
๕. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ ๒ X ๒  
๖. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและดำเนินการตามแถว  
๗. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์และ ผลคูณ

เชิงเวกเตอร์ 
๘. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์สามมิติไปแก้ปัญหา 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 รหัสวิชา ค๓๒๒๐๔ วิชา ทักษะคณิตศาสตร์ ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา จำนวนเชิงซ้อนสมบัติพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่า 
สัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน สมการพหุนามตัวแปร 
เดียว หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกัน 
ทั้งหมด การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของ สิ่งของที่
แตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม การทดลองสุ่มและ เหตุการณ์ 
ความน่าจะเป็น กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย นำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เหตุผลประกอบการ 
ตัดสินใจ สื่อสาร สื่อความหมาย การนำเสนอข้อมูล เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น และการ นำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและนำ ประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ และการใช้เทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา  
๒. หารากท่ี n ของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจำนวนที่มากกว่า ๑ 
๓. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ ที่สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและนำไปใช้ในการ แก้ปัญหา 
๔. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา  
๕. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค๓๓๒๐๕ วิชา ทักษะคณิตศาสตร์ ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑  เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา เรื่อง ลำดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น รวมถึงการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 
เรื่องลำดับและอนุกรม ประกอบด้วยเรื่องย่อย คือ ลำดับ ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรม สัญลักษณ์ แทนการบวก 
และการประยุกต์ของลำดับและอนุกรม เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ประกอบด้วยเรื่องย่อย คือ ลิมิต ของฟังก์ชัน ความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของ ฟังก์ชันประกอบ เส้น
สัมผัสเส้นโค้ง อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่ จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต 
และพ้ืนที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ ความหมายและ
การนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อการเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิต สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. หาพจน์ต่างๆ ของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตได้ 
๒. หาลิมิตของลำดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้ 
๓. ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลำดับล่ออก 
๔. หาผลบวก พจน์แรก ของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตได้  
๕. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้  
๖. ระบุได้ว่าอนุกรมที่กำหนดให้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรืออนุกรมอู่ออก  
๗. ใช้ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมในการแก้ปัญหาได้  
๘. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้  
๙. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้  
๑๐.หาความชันของเส้นโค้งได้  
๑๑. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหาได้ 
๑๒.หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหาได้  
 

รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค๓๓๒๐๖ วิชา คณิตศาสตร์เสริม ๖     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒  เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การ วิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ และตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ดังนี้ 

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ประกอบด้วยเรื่องย่อย คือ สถิติศาสตร์ คำสำคัญในสถิติศาสตร์ 
ประเภทของข้อมูล และสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วยเรื่องย่อย คือ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่และด้วยแผนภาพ การ
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยเรื ่องย่อย คือ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงเชิง 
ปริมาณด้วยตารางความถ่ี การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ และค่าวัดทางสถิติ ตัวแปร
สุมและการแจกแจงความน่าจะเป็น ประกอบด้วยเรื่องย่อย คือ ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ ความหมายและ
การนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อการเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ      
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิต สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถอธิบายได้ว่าการนำเสนอข้อมูลที่พบ
เห็นใน ชีวิตประจำวัน มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ 

๒. ระบุประชากร ตัวอย่าง ตัวแปร ข้อมูล พารามิเตอร์ และค่าสถิติจากสถานการณ์ที่กำหนด 
๓. จำแนกประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูล ระยะเวลาที่จัดเก็บหรือลักษณะของข้อมูล 
๔. ระบุได้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดใช้วิธีการของสถิติศาสตร์เชิงพรรณนาหรือสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน  
๕. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่และแผนภาพ พร้อมทั้งสามารถ 

สรุปผลที่ได้จากการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางความถ่ีและแผนภาพแบบต่างๆ 
๖. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางแจกแจงความถี่และแผนภาพ (ฮิสโทแกรม 

แผนภาพจุด แผนภาพลำต้นและใบ แผนภาพกล่อง และแผนภาพการกระจาย) พร้อมทั้งสามารถสรุปผลที่ ได้จาก
การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางความถี่และแผนภาพแบบต่าง 

๗. หาค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) พร้อมทั้งเลือกใช้ค่ากลางของ ข้อมูลที่
เหมาะสมเป็นตัวแทนของข้อมูลและใช้ค่ากลางของข้อมูลในการแก้ปัญหา 
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๘. หาค่าวัดการกระจายสัมบูรณ์ (พิสัย พิสัยนะหว่างควอร์ไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ 
แปรปรวน) และค่าวัดการกระจายสัมพัทธ์ (สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน) พร้อมทั้งเลือกใช้ค่าวัดการกระจายที่ 
เหมาะสมในการอธิบายการกระจายของข้อมูลและใช้ค่าวัดการกระจายในการแก้ปัญหา  

๙. หาค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (ควอร์ไทล์และเปอร์เซ็นไทล์) พร้อมทั้งใช้ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ใน
การแก้ปัญหา 

๑๐. จำแนกได้ว่าตัวแปรสุ่มที่กำหนดให้เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องหรือตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง  
๑๑. เขียนแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง  
๑๒. หาค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องพร้อมทั้งใช้ในการแก้ปัญหา 
๑๓. ตรวจสอบได้ว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มหรือไม่ต่อเนื่องเป็นการแจกแจงเอกรูป  

ไม่ต่อเนื่องหรือไม ่
๑๔. ใช้ความรู้เกี่ยวกับการแจกแจงทวินามในการแก้ปัญหา  
๑๕. หาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติจะมีค่าอยู่ในช่วงที่กำหนด 
 

รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนรายภาค ภาคเรียน 

ม.1 

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 
ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 
ว 21103 วิทยาการคำนวณ 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 1 
ว 21104 วิทยาการออกแบบ 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 2 

ม.2 
 

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 
ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 
ว 22103 วิทยาการคำนวณ 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 1 
ว 22104 วิทยาการออกแบบ 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 2 

ม.3 

ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 
ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 
ว 23103 วิทยาการคำนวณ 3 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 1 
ว 23104 วิทยาการออกแบบ 3 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 2 

 

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนรายภาค ภาคเรียน 

ม.1 
ว 21201 คอมพิวเตอร์ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 1 
ว 21202 คอมพิวเตอร์ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 2 

ม.2 
ว 22201 คอมพิวเตอร์ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 1 
ว 22202 คอมพิวเตอร์ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 2 

ม.3 
ว 23201 คอมพิวเตอร์ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 1 
ว 23202 คอมพิวเตอร์ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 2 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จำนวนเวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาและเปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ 
เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาส ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้
แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่
ของเซลล์ ศึกษาและอธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจนเป็น
สิ่งมีชีวิต อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิส
ในชีวิตประจำวัน ศึกษาและระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ศึกษาและอธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้
ในโรงเรียนและชุมชน ศึกษาและบรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม ศึกษาการเขียนแผนภาพที่
บรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช ศึกษาและอธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่
อาศัยเพศของพืชดอก ศึกษาและอธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยาย
การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด ศึกษาและตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู ศึกษา
และอธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช ศึกษาและ
เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด ศึกษาและเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช ศึกษาและอธิบายความสำคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ศึกษาและตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดย
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาและอธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ศึกษาวิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึง คุณค่า
ของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า ศึกษา
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมาย
ข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ ศึกษาและอธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
ศึกษาการใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ ศึกษาและอธิบายโครงสร้างอะตอมที่
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจำลองศึกษาและอธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรยีง
อนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง ศึกษาการสร้างแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์



68 
 

ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก ศึกษาและวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณ
ความร้อนท่ีทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ  Q=mc∆t และ Q=mL ศึกษาการใช้เทอร์
มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสารศึกษาและสร้างแบบจำลองที ่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจาก
ความร้อน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ศึกษา
และวิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยใช้                        สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ ศึกษาและสร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
ถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน การพาความร้อน   การแผ่รังสีความร้อน ศึกษาและออกแบบ เลือกใช้ 
และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ
การอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

 ว 1.2 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8   ม.1/9   ม.1/10   
  ม.1/11  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18   
 ว 2.1  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8   ม.1/9   ม.1/10   
 ว 2.2 ม.1/1   
 ว 2.3 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   
 
รวมทั้งหมด  36 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21102 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาการสร้างแบบจำลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละ
ชั้น ศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่ มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย ศึกษาและอธิบายการพยากรณ์
อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ ศึกษาและอธิบายสถานการณ์และ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ศึกษาและออกแบบ
อัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง ศึกษาและออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื ่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ศึกษาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย          ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตาม
ข้อกำหนดและข้อตกลง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ   
การอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีค วามสามารถในการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

 ว 3.2 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   
 ว 4.2  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   
 
รวมทั้งหมด  11 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21103 รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหา
ขั้นตอนการแก้ปัญหาการเขียนรหัสลำลแงและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มี   การใช้
งานด้านตัวแปรเงื่อนไขและการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประมวลผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการ  บนอินเตอร์เน็ตที่ใช้
ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหลางข้อมูล  
 นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอกดภัยเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21104 รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 1 

เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาและอธิบายความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี ตัวอย่างเทคโนโลยีใน       
งานอาชีพ การเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี ปัจจัยและสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วัสดุ เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน กลไก ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
 โดยนำทักษะและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งการระบุปัญหา การ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม ทดสอบ ประเมิน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา แล้วนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือผลการแก้ปัญหาสำหรับชิ้นงาน
ที่ศึกษาอย่าสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 22101  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จิต
วิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของวิทยาศาสตร์ ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับความรู ้สึกนึกคิดทาง
วิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของสารละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้และความเข้มข้ นของสารละลายตัว
ละลายและตัวทำละลาย สารละลายอิ่มตัว สภาพละลายได้ของสารในสารละลายที่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลาย
และตัวทำละลาย อุณหภูมิและความดัน การระบุความเข้มข้นของสารละลายสามารถระบุได้ในหน่วยร้อยละ     
การใช้สารละลายในชีวิตประจำวันและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์ ได้แก่ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ เพื่อให้เข้าใจ
โครงสร้าง หน้าที่ของระบบอวัยวะแต่ละระบบ ตลอดจนการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะในแต่ละระบบ เห็น
ความสำคัญของระบบอวัยวะในร่างกาย ตระหนักถึงการดูแลรักษาระบบอวัยวะเหล่านั้น การระบุตำแหน่งของวัตถุ 
ตำแหน่งอ้างอิง การเปลี่ยนตำแหน่ง และปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณ
เวกเตอร์ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับแรงและผลของแรงต่าง ๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส 
ตลอดจนเรียนรู้การหาแรงลัพธ์ ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การ
สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

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

ว 2.1  ม.2/4    ม.2/5      ม.2/6  
ว 2.2  ม.2/1    ม.2/2      ม.2/3      ม.2/4      ม.2/5      ม.2/6      ม.2/7      ม.2/8    

ม.2/9    ม.2/10    ม.2/11    ม.2/12    ม.2/13    ม.2/14    ม.2/15   
 
รวมทั้งหมด  35   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 2210๒ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔ 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา สืบค้น ทดลอง อธิบาย วิเคราะห์ คำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุโดย
ใช้สมการ  W = Fs และ P = W/t หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายปัจจัยที ่มีผลต่อพลังงานจลน์ และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงการเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ การเปลี่ยนและ
การถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่าง
ง่าย การโครมาโทกราฟีบนกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย วิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ พลังงานทดแทน โครงสร้างภายในโลก ตามองค์ประกอบทางเคมี สมบัติบางประการของ
ดินน้ำ แนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดิน
ทรุด โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ เพื่อฝึกทักษะ การ
ทดลอง แปลความหมาย และการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง ตระหนักเลือก ป้องกันดูแลรักษา ประพฤติตนปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เกิด
ความสามารถในการคิดความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  

ว 2.3  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 

ว 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10 

รวมทั้งหมด  19   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 22103 รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

จำนวนเวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา  เรียนรู้ เกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมที่อาศัยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหาการ
ทำงานที่พบในชีวิตจริง ลงมือปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
อภิปรายองค์ประกอบพื้นฐานและองค์ประกอบหลักของการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการสร้างหรือ
แสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่งานของตนเองและของผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 22104 รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 2 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

จำนวนเวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการในชุมชน ท้องถิ่น พร้อมสรุปกรอบปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพ่ือ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ต่อชีวิต 
สังคม สิ่งแวดล้อม และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาภายใต้เงื ่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมนำเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา วางแผน ขั้นตอนการทำงาน และดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

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

 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 23101   รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

จำนวนเวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของของเหลวแรง
เสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งานและพลังงาน พลังงานศักย์และ
พลังงานจลน์ การเปลี ่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า การคำนวณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ ทักษะด้านการอ่าน(Reading) 
การเขียน (Writing) การคิดคำนวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership)ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Self-
reliance) 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ว 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5  
ว 8.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

 

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา 23102 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

จำนวนเวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ    ลักษณะของ
โครโมโซม ความสำคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมการใช้
ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตสมดุลของ
ระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ ่งแวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ ทักษะด้านการอ่าน(Reading) 
การเขียน (Writing) การคิดคำนวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership)ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Self-
reliance) 

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้กาตัดสินใจ  การนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  
ว 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4  
ว 2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  
ว 7.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ว 7.2 ม.3/1  
ว 8.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

 
รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว23103 รายวิชา วิทยาการคำนวณ 3 

เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 
 ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่ายโดยอาศัยการบูรณาการความรู้ลงมือปฏิบัติการ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจาก
การรับรู้หรือให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิด เพ่ือการใช้งานข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยและมีเจตคติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่น 
 

ตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 23104 รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 3 

เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  และความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื ่น ๆ ระบุปัญหา สรุปกรอบปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ   สาเหตุแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายขั้นตอน ทดสอบ 
ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่อง  พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการ
แก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องกับลักษณะงาน และปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัด 

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

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนรายภาค ภาคเรียน 

ม.4 ว 30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 
ว 30105 วิทยาการคำนวณ  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 1 
ว 30106 วิทยาการออกแบบ  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หน่วยกิต) 2 

ม.5 ว 30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 
ว 30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ม.6 ว 30104 โลกดาราศาสตร์และอวกาศพ้ืนฐาน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ระดับชัน้ รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนรายภาค ภาคเรียน 

ม.4 

ว 31201 คอมพิวเตอร์ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 1 

ว 31202 คอมพิวเตอร์ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 2 

ว 30201 ฟิสิกส์ 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30202 ฟิสิกส์ 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30221 เคมี 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30222 เคมี 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30241 ชีววิทยา 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30242 ชีววิทยา 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30247 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 
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ระดับชัน้ รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนรายภาค ภาคเรียน 

ม.5 

ว 32201 คอมพิวเตอร์ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 1 

ว 32202 คอมพิวเตอร์ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 2 

ว 30203 ฟิสิกส์ 3 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30204 ฟิสิกส์ 4 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30223 เคมี 3 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30224 เคมี 4 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30243 ชีววิทยา 3 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30244 ชีววิทยา 4 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30227 พลังงานทดแทน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ม.๖ 

ว 33201 คอมพิวเตอร์ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 1 

ว 33202 คอมพิวเตอร์ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต) 2 

ว 30205 ฟิสิกส์ 5 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30206 ฟิสิกส์ 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30225 เคมี 5 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30226 เคมี 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 

ว 30245 ชีววิทยา 5 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 1 

ว 30246 ชีววิทยา 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 2 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30103 รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

 สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของ     
ไบโอมและยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศที่เก่ียวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
สารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และยกตัวอย่างการ
นำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช และยกตัวอย่างการนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์และอภิปรายผลของ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่าง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมา
จากวิวัฒนาการ โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร และเปรียบเทียบการลำเลียง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไตควบคุมดุลยภาพของ
กรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอดการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบ
หมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่
จำเพาะ และแบบจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกายโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIVความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และ
ลักษณะทางพันธุกรรมหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่ อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล 
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตและบอกชนิดของ
สารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สังเกต 
และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต โดยการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 

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

 ม.4/12 
ว 1.3    ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6 

รวมทั้งหมด  22   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30105   รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1 

เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

จำนวนเวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียง  และค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินการ สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 

ตัวช้ีวัด 

 ว 4.2   ม.4/1 

 

รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30106 รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1 

เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

จำนวนเวลาเรียน ๒0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาและเรียนรู้เกี ่ยวกับระบบทางเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การตอบคำถาม เพื่อออกแบบและแก้ไขปัญหาโดยการนำกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 เกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30102   รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1 

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับธาตุ สารประกอบในรูปอะตอมและโมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี ความเหมือนและ
ความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก การระบุจำนวนโปรตอน 
นิวตรอนและอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การ
ระบุไอโซโทป การบอกหมู่และคาบของธาตุ ความเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน
จากตารางธาตุ การระบุพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะเดี่ยว พันธะคู่และพันธะสาม การบอกจำนวนคู่อิเล็กตรอน
ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะจากสูตรโครงสร้าง การระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม การเกิด
พันธะไฮโดรเจนจากสูตรโครงสร้างการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูด
ระหว่าง โมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน การเขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
การระบุสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ ความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย ์ สมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่างๆของสาร การบอกประเภทของสาร ประกอบ
อินทรีย์อิ่มตัว หรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอ
เมอร์ การระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้นสารผลิตภัณฑ์ การแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิรยิา
เคมี การอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม ความหมายของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี การคำนวณครึ่งชีวิต และปริมาณของสารกัมมันตรังสี ประโยชน์ของ
สารกัมมนัตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ฝึกทักษะ ระบุ เปรียบเทียบ เขียนสัญลักษณ์ สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง อธิบาย เขียนสูตรเคมี วิเคราะห์ และ
ทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เกิดความสามารถในการ
คิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
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.5/๑6,  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 
 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30104   รายวิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เกี่ยวกับการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิ
ของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี บิกแบงจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี การค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ โครงสร้างและ
องค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก ตำแหน่งของระบบสุริยะ การสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาว
ฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาว
ฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นและ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารของดวง
อาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ
และผลของลมสุริยะ พายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย การสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วง
ความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก หลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด กระบวนการเกิด ขนาด ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว กระบวนการ
เกิดและผลจากสึนามิ ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันใน แต่ละบริเวณของโลก 
การหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ ทิศทาง การเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็น
ผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่
ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้าผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบ การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร ผลของ
การหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและภูมิอากาศของโลกสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญ จากแผนที่
อากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะประยุกต์ใช้ อธิบาย ระบุ 
วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล นำเสนอ ยกตัวอย่าง ออกแบบ ปฏิบัติตน แปลความหมาย วางแผน และใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน มีจริยธรรม เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ตัวช้ีวัด 
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  
รวมทั้งหมด  24   ตัวชี้วัด 



87 
 

คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 31201   รายวิชา คอมพิวเตอร์ 1 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
ประเภทเครือข่าย ตัวกลางการเชื ่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื ่อมต่อเครือข่าย การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมอรรถประโยชน์บนเครือข่าย LAN MAN WAN 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. หลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร 

 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 31202   รายวิชา คอมพิวเตอร์ 2 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ  คุณสมบัติ และ
มาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคำสั่งเครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น  การแก้ไขไฟล์ วิดีโอ 
การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียง
ประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ หลักการทำโครงงานที่มี  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม 

 ปฏิบัติการใช้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลนำเสนอ
ข้อมูลด้วยวิดีโออย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ และมีทักษะ ในการนำเสนองานวิดีโอและสร้างงานใน
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพ้ืนฐานการตัดต่อวิดีโอ 
2. เครื่องมือการตัดต่อวิดีโอ 
3. การตัดต่อวิดีโอ 
4. การแปลงไฟล์และบันทึกสื่อเพ่ือไปใช้งาน 
5. สร้างชิ้นงานตามจิตนาการและรับผิดชอบ 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



89 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30201  รายวิชา ฟิสิกส์ 1 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพ และหน่วยการวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด  และการ
ทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกตำแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรง และผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน      
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ ทักษะด้านการอ่าน 
(Reading) การเขียน (Writing) การคิดคำนวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership)ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Self-reliance)เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้การ
ตัดสินใจการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพ และหน่วยในระบบเอสไอ 
2.  อธิบายความสำคัญของการทดลองการวัดปริมาณกายภาพต่าง ๆ และการบันทึกผลการวัด 
3.  อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
ในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว 
5.  อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง 
6.  อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
7.  อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
8.  อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง 
9.  วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
10.  วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
11.  วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30202  รายวิชา ฟิสิกส์ 2 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์หลักการของกลศาสตร์ในเรื่องงาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ 
กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่ายและประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัมการชนกันของวัตถุและ
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมการเคลื่อนที่แบบหมุนทอร์กและผลของทอร์กที่มีต่อสภาพการหมุนสภาพสมดุลและ
เงื่อนไขที่ทำให้เกิดสมดุล สภาพยืดหยุ่นของวัตถุและมอดูลัส 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ ทักษะด้านการอ่าน(Reading) 
การเขียน (Writing) การคิดคำนวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Self-
reliance) 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้การตัดสินใจการนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายงานและวิเคราะห์งานของแรงต่างๆ 
2.  อธิบายพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน 
3.  อธิบายและใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์กฎการเคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.  อธิบายการทางานของเครื่องกลอย่างง่าย 
5.  อธิบายโมเมนตัมและความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมท่ีเปลี่ยนไป 
6.  อธิบายผลการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมและวิเคราะห์การชนของวัตถุ 
7.  อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการหมุน 
8.  อธิบายทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อยและความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย 
9.  อธิบายโมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 
10.  อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน 
11.  อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุและวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล 
12.  อธิบายผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีสมดุลของวัตถุ 
13. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุและผลขอองแรงที่กระทำต่อวัตถุมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางมวล

และศูนย์ถ่วงของวัตถุ 
14. อธิบายการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย 
15. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของของแข็งและมอดูลัสของยัง 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30221   รายวิชา เคมี 1 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเก่ียวกับข้อปฏิบัติเบื้องต้น และการปฏิบัติตนในการทำปฏิบัติการเคมี แนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการและวัดปริมาณต่างๆ หน่วยวัดปริมาณต่างๆของสารและเปลี่ยนหน่วยวัด
ให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลสมมติฐานการทดลอง
หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการของ
แบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและการระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนของอะตอม
จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย การระบุ
หมู่คาบความเป็นโลหะอโลหะและก่ึงโลหะของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติ
ของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะใน
กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ สมบัติและการคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีตัวอย่างการนำธาตุ มาใช้
ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเกิดไอออนและพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือ
สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การคำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้อง 
กับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์สมบัติและการเขียนสมการไอออนิกและ
สมการ ไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่และ
พันธะสามด้วยโครงสร้างลิวอิส การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสาร
โคเวเลนต์ การคำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ รูปร่างโมเลกุลโคเว
เลนต์ สภาพขั้วและชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของโมเลกุลโคเวเลนต์ จุดหลอมเหลวจุดเดือดและการ
ละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของ
โลหะ การเปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ และตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะ อธิบาย เลือกใช้ นำเสนอแผนการทดลอง ทดลอง 
เขียนรายงาน ระบุ สืบค้นข้อมูล เขียนสัญลักษณ์ เขียนการจัดเรียง วิเคราะห์ บอกแนวโน้ม เปรียบเทียบ คำนวณ 
เขียนสูตร เขียนสมการ คาดคะเน และนำเสนอตัวอย่าง  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตระหนัก มีความสามารถ
ในการคิดความสามารถในการสื ่อสารความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและการนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี 

เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
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2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการและวัดปริมาณต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆ ของสารและเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ ด้วยการใช้   แฟก

เตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลอง

อะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข

อะตอมของธาตุ 
8. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ 
9. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
11. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15. คำนวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคำนวณพลังงาน

ที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ

การละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 
23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและ

นำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด  25 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30222   รายวิชา เคมี ๒ 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ  การคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  มวลโมเลกุล  และมวลสูตร        
การอธิบายและการคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวลและปริมาตรของ
แก๊สที่ STP การคำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ การคำนวณ
สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร การอธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี
และปริมาตรสารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์  การคำนวณจุด
เดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย การแปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาเคมีบางชนิด การคำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร การคำนวณปริมาณของ
สารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี ่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย การคำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส การคำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน การระบุสารกำหนดปริมาณ
และคำนวณปริมาณสารต่างๆในปฏิกิริยาเคมีและการคำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีโดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะ บอกความหมาย คำนวณ อธิบาย เตรียมสารละลาย 
เปรียบเทียบ แปลความหมาย เขียนและดุลสมการเคมี และระบุเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุและคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
2. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวลและปริมาตรของ

แก๊สที่ STP 
3. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
4. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
5. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ 
6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วย โมลาริตีและปริมาตรสารละลายตามที่

กำหนดได้อย่างถูกต้อง 
7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์รวมทั้งคำนวณจุดเดือดและจุดเยือก

แข็งของสารละลาย 
8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
9. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสาร 
10. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
11. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
12. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
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13. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่างๆในปฏิกิริยาเคมี 
14. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30241   รายวิชา ชีววิทยา 1 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและ
การใช้ความรู้ทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยากับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต      
ความตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาวิธีการ
ทำงานของนักวิทยาศาสตร์และการนำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการทำกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของสารต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง หลักการทำงาน วิธีการใช้ รวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษา
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียสำการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การ
หายใจระดับเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์สร้างพลังงานจากการสลายสารอาหารสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ของเซลล์และการแบ่งเซลล์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและสรุปสมบัติที ่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้

สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 
2. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ

ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่าง

ธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของ

คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความสำคัญของกรดนิวคลิอิกที่มี

ต่อสิ่งมีชีวิต 
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 



96 
 

9. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของ
เอนไซม์ 

10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณ
และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 

11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการ

เอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อมทั้ง

อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่

มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
 

รวมทั้งหมด  17   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 3024๒   รายวิชา ชีววิทยา ๒ 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสร้างของ DNA การจำลอง DNA การควบคุมลักษณะ
พันธุกรรมของ DNA มิวเทชันและการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรม
ของเมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลการ
ถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษาเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรมและการโคลน
ยีน การหาขนาดของ DNA และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA และเทคโนโลยีทาง 
DNAกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรมศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการหลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล และกำเนิดสปีชีส์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
สืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่ อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจำลอง DNA 

2. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 

3. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้
เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
6. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดล นี้ไปอธิบาย

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสใน การเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่างๆ ของรุ่น 
F1 และ F2 

7. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล 

8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 
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9. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโต
โซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม 

นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต 
13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์กและทฤษฎีเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
14. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเงื ่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร ์ก ปัจจัยที ่ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดย
ใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 

รวมทั้งหมด  15   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30247   รายวิชา สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาความหมายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเกิดจากการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติจึง
ต้อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ความสมดุลในระบบนิเวศที่ต้องมีการควบคุมจำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อย
สลายอินทรีย์ให้มีปริมาณสัดส่วนและการกระจายที่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรรมธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้อย่าง
คุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ การใช้ทรัพยากรรมธรรมชาติควร
คำนึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากมลพิษทางน้ำมลพิษทางดิน มลพิษทางเสียงและทาง
อากาศ แนวทางแก้ไขต้องศึกษาปัญหาและเสาะหาวิธีแก้ปัญหาโดยท้องถิ่นร่วมการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบค้นและการอธิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  สืบค้นความหมายของระบบนิเวศและชนิดของระบบนิเวศ 
2. สำรวจตรวจสอบสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
3. บอกแนวทางในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในท้องถิ่น 
4. สืบค้นและสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอธิบายการใช้ทรัพยากรรมธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
5. นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการกับการใช้ทรัพยากรรมธรรมชาติ 
6. อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
7. จัดทำโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 

รวมทั้งหมด  7   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 32201   รายวิชา คอมพิวเตอร์ 1 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์งานผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการ
แก้ไขปัญหา (Algorithms) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่งคำนวณ 
เงื่อนไข กรณีและการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือประยุกต์ในงานธุรกิจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  เป็นรายบุคคล  และการ
ทำงานเป็นกลุ่ม มีทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ  มี
ระเบียบวินัย ทำงานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งาน 
 2. ออกแบบ เขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithms) 

3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย 
 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 32202   รายวิชา คอมพิวเตอร์ ๒ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาหลักการ เกี ่ยวกับแนวคิดการสร้างภาพ Animation และแนวทางการสร้างภาพ Animation 
ขั ้นตอนการใช ้เคร ื ่องม ือวาดภาพ Animation การจ ัดการเก ี ่ยวกับส ี การออกแบบตัวอักษร การสร ้าง
ภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ การเผยแพร่และนำไปใช้งาน ฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการทำงาน 
กระบวนการกลุ่มในการทำงาน      

           เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงาน Animation มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน รักความเป็นไทย พร้อมกับ
มีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้   

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างภาพ Animation 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างภาพ Animation 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใส่เสียงประกอบ 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่และนำไปใช้งาน 
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30203   รายวิชา ฟิสิกส์ 3 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์หลักการของคลื่นในเรื่ององค์ประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติ
ของเสียงสมบัติของคลื่นเสียงการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นเสียงการสั่นพ้องของเสียงบีตส์ ปรากฎการณ์ด
อปเพลอร์และคลื่นกระแทก หูและการได้ยิน ความเข้มของเสียงและมลพิษของเสียง ธรรมชาติของแสง แสงเชิง
เรขาคณิต กระจกเงาโค้ง เลนส์บางและหลักการของทัศนอุปกรณ์บางชนิด การรับรู้สีของนัยน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์
และการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับคลื่นแสง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู ้การแก้ปัญ หามี
ความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย ทักษะด้านการอ่าน (Reading)   การ
เขียน (Writing)การคิดคำนวณ(Arithmatics)มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์(Creativity) ทักษะด้านความร่วมมือการ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะการเรียนรู ้(Learning Self-
reliance) 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้การตัดสินใจการนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่นและการเกิดคลื่นกล 
2. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 
3. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง 
4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 
5.อธิบายเกี่ยวกับการได้ยินได้แก่ระดับเสียงระดับสูงต่ำของเสียงคุณภาพเสียงและผลของมลพิษทางเสียงต่อ

การได้ยิน 
6. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ 
7. อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียงและการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
8.อธิบายการสะท้อนของแสงการหาตำแหน่งขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและกระจกโค้ง 

ทั้งโดยการเขียนภาพและการคำนวณ 
9. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด 
10.อธิบายการหาตำแหน่งขนาดและชนิดของภาพที่เกิดเลนส์บางทั้งโดยการเขียนภาพและการคำนวณ 
11. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสงได้แก่ การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสงรุ้งและมิราจ 



103 
 

12. อธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด ได้แก่ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องถ่ายรูปกล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องโทรทัศน์ 

13. อธิบายความสว่างและการมองเห็น 
14. อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็ก ๆ (หรือสลิต) และการใช้เกรตติง 
15. อธิบายการกระเจิงแสง 
 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30204   รายวิชา ฟิสิกส์ 4 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่องกฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าความจุและตัวเก็บ
ประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายการหา
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้า หลักการของมอเตอร์
กฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ ทักษะด้านการอ่าน(Reading) 
การเขียน (Writing) การคิดคำนวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity)  ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Self-
reliance) 

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจความคิดมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   การตัดสินใจ     
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายการเหนี่ยวนำไฟฟ้า 
 2.  อธิบายแรงกระทำระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า 
 3.  อธิบายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุและสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม 
 4.  อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่ง 
 5.  อธิบายความจุหลักการทำงานของตัวเก็บประจุและผลการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม ขนาน 
 6.  อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต 
 7.  อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลางและวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำโลหะ 
 8.  อธิบายกฎของโอห์ม ความต้านทาน และการใช้กฎของโอห์ม 
 9.  อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างข้ัว 
 10. อธิบายพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าในวงจร 
 11. วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย 
12.อธิบายแรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กและแรงกระทำต่อลวด 

ตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
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13.อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กและการนำหลักการนี้ไปสร้าง
และอธิบายการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 

14.อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกฎของฟาราเดย์และการนำหลักการนี้ไปสร้างและอธิบายการทำงาน
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

15. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ และปริมาณที่เก่ียวข้อง 
16. อธิบายหลักการทำงานของหม้อแปลง 
17. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
18. อธิบายโพลาไรเซชันของแสงแสงโพลาไรส์และแสงไมโพลาไรส์ 
 

รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30223   รายวิชา เคมี 3 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส การคำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมลหรือ 
มวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ การคำนวณความดันย่อยหรือจำนวน
โมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน การแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อัตราการ
แพร่ของแก๊สโดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊สในการ
อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และ
ภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยา 
ย้อนกลับเมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ความเข้มข้นของสารที่
ภาวะ สมดุล ค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่
สมดุลของระบบรวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอ
ชาเตอลิเอ สมดุลเคมีของกระบวนการที ่เกิดขึ ้นในสิ ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการใน
อุตสาหกรรม สารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิส คู่กรด-เบส
ของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-ลาวรี ความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส ค่า 
pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียม ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส สมการเคมีแสดง
ปฏิกิริยาสะเทิน ความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ความเป็นกรด-
เบสของสารละลายเกลือ หลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด -เบส 
ปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต สมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของ
สารละลายบัฟเฟอร์ การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหา 

โดยใช้ความรู้เกี ่ยวกับ กรด-เบส โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ อธิบาย คำนวณ 
เปรียบเทียบ สืบค้นข้อมูล ทดสอบระบุ ยกตัวอย่าง เขียนสมการเคมี เขียนปฏิกิริยา ทดลอง เลือกใช้อินดิเคเตอร์ 
และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เกิดความสามารถในการ
คิดความสามารถในการสื ่อสารความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีว ิตได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของบอยล์ 

กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 
2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ ของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
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3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจำนวนโมล หรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร 
และกฎแก๊สอุดมคติ 

4. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส       

โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊สใน

การอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดสอบ และอธิบายความหมายของ ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
8. อธิบายการเปลี ่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิร ิยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยา ย้อนกลับเมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
9. คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
10. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
11. คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
12. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบรวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น 

เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
13. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
14. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิส 
15. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-ลาวรี 
16. คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
17. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียม ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
18. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และ ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลาย หลังการสะเทิน 
19. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุ ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
20. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส 
21. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
22. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
23. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ กรด-เบส 

 

รวมทั้งหมด 23 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30224   รายวิชา เคมี ๔ 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเก่ียวกับการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แผนภาพทิศทางการชนกันของอนุภาค และพลังงานที่
ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน หรืออุตสาหกรรม การ
คำนวณเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ หรือตัวออกซิไดส์ การเขียนแสดงปฏิกิริยารี ดอกซ์ ดุลสมการรี
ดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา องค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า สมการเคมีของปฏิกิริยาที่
แอโนด แคโทด ปฏิกิริยารวม แผนภาพเซลล์ ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ ประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า 
ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น หลักการทำงาน สมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
หลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์  การป้องกัน
การกัดกร่อนของโลหะ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ ทดลอง เขียนกราฟ คำนวณ เขียนแผนภาพ อธิบาย
เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง ระบุ วิเคราะห์ ดุลสมการรีดอกซ์ เขียนสมการเคมี สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่าง 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เกิดความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 
2. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
3. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
5. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ 

และตัวเร่งปฏิกิริยา 
6. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรมอย่าง

ถูกต้อง 
7. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
8. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์ และตัว ออกซิไดส์รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา 

ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
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9. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดงปฏิกิริยา          
รีดอกซ ์

10. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
11. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยา-

รวม และแผนภาพเซลล์ 
12. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และปฏิกิริยาเคมี

ที่เกิดขึ้น 
13. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูม ิ
14. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ 

การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
15. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง 
 

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30243   รายวิชา ชีววิทยา 3 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอกกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียและการ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดและโครงสร้างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้าง
ภายในของราก ลำต้นและใบของพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช กลไกการลำเลียงน้ำ ธาตุ
อาหาร และอาหารในพืช ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM ปัจจัยที่มี
ผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช รวมทั้งศึกษาสภาพพักตัวของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สิ่ง
เร้าภายในและภายนอกที ่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย 
อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิ ตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
2. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย        

การปฏิสนธิของพืชดอก 
3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล 
4. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
5. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัด

ตามขวาง 
6. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการ

ตัดตามขวาง 
7. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
8. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช 
9. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช 
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
11. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 
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12. สืบค้นข้อมูลและสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

13. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
14. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM 
15. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และ

อุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก

แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซ-

ซิกและอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 

รวมทั้งหมด  18   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30244   รายวิชา ชีววิทยา 4 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ โครงสร้างและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์และมนุษย์ การทำงานของปอดและการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ
มนุษย์ ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดในสัตว์ โครงสร้างและการทำงาน
ของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ หมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO 
และระบบ Rh ส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง โครงสร้างและหน้าที่ของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 
ศึกษากลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและ
ภูมิคุ้มกันรับมา และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของ
เสียออกจากร่างกายของสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของไต กลไกการทำงานของหน่วยไต และโครงสร้างที่ใช้ลำเลียง
ปัสสาวะออกจากร่างกายของมนุษย์ และความผิดปกติของไตจากโรคต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบอธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร 

สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารในระบบย่อย

อาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย 

ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ 
7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือด และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุป

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือดในมนุษย์ 
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11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของ
มนุษย์ และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 

12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเชลล์เม็ดเลือดแดง เชลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 
13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอด

น้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและ

แบบจำเพาะ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้างภูมิ

ต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่าง กายของ

ฟองน้ำ ไฮดราพลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอน

การกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องจากโรคต่าง ๆ 

 

รวมทั้งหมด  21  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 33201  รายวิชา คอมพิวเตอร์ 1 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบ
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญการนำภาพจากแหล่ง
ภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้
โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน 

        ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้
ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านยิมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้   

  1. ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop ได ้ 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้งานเลเยอร์ (layer) ได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการตัดต่อและปรับแต่งภาพได้ 
 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 33202  รายวิชา คอมพิวเตอร์ ๒ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบ
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญการนำภาพจากแหล่ง
ภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้
โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน 

        ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้
ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีจริยธรรมคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้   

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการปรับขนาด หมุน ดัด บิดรูปทรงได้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการปรับแต่งสี แสงเงาให้ภาพได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ Filter ได ้
4. สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือการทำงาน 3 มิติ ได้ 
5. ประยุกต์ใช้ Photoshop ออกแบบ สร้างผลงาน ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30205  รายวิชา ฟิสิกส์ 5 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส ความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมี
ดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหลและหลักแบร์นูลลีการค้นพบอิเล็กตรอน แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลอง
อะตอม สมมติฐานของพลังค์ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคกัมมันตภาพรังสีการสลาย
กัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์รังสีในธรรมชาติ การป้องกันอันตราย และการใช้ประโยชน์จาก
กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  ของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ ทักษะด้านการอ่าน(Reading) 
การเขียน (Writing) การคิดคำนวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership)ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Self-
reliance) 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้การตัดสินใจการนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความดัน หลักการของเครื่องวัดความดัน 
 2.  อธิบายหลักอาร์คิมีดิส และนำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการลอยของวัตถุในของไหล 
 3.  อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 
 4.  อธิบายการไหลของของไหลอุดมคติซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 5.  อธิบายผลของความร้อนที่ท าให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
 6.  อธิบายแก๊สอุดมคติกฎของแก๊ส และใช้กฏของแก๊สอธิบายพฤติกรรมของแก๊ส 
 7.  อธิบายทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊สได้ 
 8.  อธิบายพลังงานภายในระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อน พลังงานภายในระบบและงาน

ที่ระบบทำหรือรับจากสิ่งแวดล้อม 
 9. อธ ิบายการค้นพบอิเล ็กตรอน และโครงสร ้างอะตอมตามแบบจำลองอะตอมของทอมสันและ

รัทเทอร์ฟอร์ด 
 10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ 
 11. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดับพลังงานของอะตอม 
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 12. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและปรากฏการณ์คอมป์ตันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สนับสนุนว่าแสง
แสดงสมบัติของอนุภาคได้ 

 13.  อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล์และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
 14.  อธิบายโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม 
 15.  อธิบายกัมมันตภาพรังสีและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
 16.  อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 
 

รวมทั้งหมด 16 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30206  รายวิชา ฟิสิกส์ 6 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์  สำรวจ  ตรวจสอบเนื ้อหา  และข้อสอบ O-Net เกี ่ยวกับการเคลื ่อนที ่ในแนวราบ         
แบบวงกลม  โพรเจกไทล์  ฮาร์มอนิก  สนามของแรง  คลื่นเสียง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  กัมมันตภาพรังสี  และ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล   การสังเกต  
การวิเคราะห์การทดลองการอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ ทักษะด้านการอ่าน(Reading) 
การเขียน (Writing) การคิดคำนวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Self-
reliance) 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การตัดสินใจ  การนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรง แนวราบ และแนวดิ่ง 
2.  อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลมและฮาร์มอนิก 
3.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาพวัตถุ ในสนามแม่เหล็กและสนามแรงโน้มถ่วง 
4.  อธิบายวิเคราะห์ลักษณะคลื่น อัตราเร็ว ความถ่ี ความยาวคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นกล 
5.  อธิบายความหมายของกัมมันตภาพพรังสี แรงนิวเคลียร์ ฟิชชัน พลังงานนิวเคลียร์และปฏิกิริยาลูกโซ่ 

 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30225  รายวิชา เคมี 5 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที ่มีพันธะเดี่ยว  พันธะคู่  หรือพันธะสาม  ที่พบในชีวิตประจำวัน       
การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
การศึกษาโครงสร้างและประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน การ เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ตามระบบ IUPAC การเขียนไอโซเมอร์โครงสร้าง
ของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ การเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู ่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุลหรือโครงสร้างต่างกันปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีนหรือปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน การทดสอบ
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ประโยชน์สารประกอบอินทรีย์ใน
ชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม ประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ การทดสอบและระบุ
ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน ์ ผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ ผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว
ทางแก้ไข 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง เขียนสูตรโครงสร้าง 
วิเคราะห์ ระบุ เขียนไอโซเมอร์ เปรียบเทียบ เขียนสมการเคมี อธิบาย ทดสอบ และสืบค้นข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เกิดความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที ่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่หรือพันธะสามที่พบใน

ชีวิตประจำวัน 
2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย 
3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ 

IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
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7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยากับ
โบรมีนหรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ

อุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้งกา รนำไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 
13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่าง

เหมาะสม 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว

ทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30226  รายวิชา เคมี 6 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี ่ยวกับการกำหนดปัญหาและการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นใน
ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรมโดยใช้ความรู้ทางเคมี และการบูรณาการความรู้ทางเคมี
ร่วมกับสาขา วิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้น
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ นำเสนอ
ผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเข้า
ร่วมการสัมมนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ กำหนดปัญหา นำเสนอแนวทาง แสดงหลักฐาน   การ
ออกแบบ เชิงวิศวกรรม วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอผลงาน 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เกิดความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีว ิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ทางเคมี จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

ประจำวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม 
2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู ้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 

3. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30245  รายวิชา ชีววิทยา 5 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประสาท ศูนย์
ควบคุมระบบประสาทของมนุษย์ การทำงานของระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งการเคลื่อนที่ของมนุษย์ ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ การ
ทำงานร่วมกันของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท ฮอร์โมนและการทำงานของฮอร์โมน การรักษาสมดุลของ
ฮอร์โมน การสืบพันธุ์ของสัตว์และมนุษย์ การเจริญเติบโตของสัตว์ การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิด
พฤติกรรม ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาท และ
การสื่อสารระหว่างสัตว์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดราสืบค้นข้อมูล 
อธิบายและเปรียบ เทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเชลล์ประสาท 
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเชลล์ของเชลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอด

กระแสประสาท 
4. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง 

และไขสันหลัง 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาท โซมาติก และระบบ

ประสาทอัตโนวัติ 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องและบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 
8. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี ่ยวข้องกับการเคลื่อนที่         

ของแมงกะพรุน หมึกดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
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10. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที ่เกี ่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว         
และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

11. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการลืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 
13. การสืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์หญิง 
14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเชลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจาก

การเรียนรู้ของสัตว์ 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 
19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 

รวมทั้งหมด  19   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 30246  รายวิชา ชีววิทยา 6 
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนเวลาเรียน ๖0 ชั่วโมง/ภาค  จำนวน 1.๕ หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดเซลล์เริ่มแรก ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลุ่มโพร
แครีโฮต ได้แก่ แบคทีเรีย อาร์เคีย และกลุ่มยูแคริโอต ได้แก่ โพรทิสต์ พืช ฟังไจ สัตว์ ศึกษาการจำแนกสิ่งมีชีวิต 
การตั้งชื่อ และการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของระบบนิเวศและกระบวนการที่สำคัญในระบบนิเวศ เช่น วัฏจักรสาร และการถ่ายทอด
พลังงานในสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากร การเติบโตของประชากร และประชากรมนุษยใ์น
แง่ของโครงสร้างอายุของประชากรและอัตราส่วนระหว่างเพศ ศึกษาเก่ียวกับประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรน้ำ ดิน อากาศ ป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมทั้งปัญหาและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช 

สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อ

วิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ 
5. สร้างไดโคโทมัสคีย์เพ่ือใช้ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
6. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
8. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฎจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
9. ค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ 
10. สืบค้นข้อมูล  ยกตัวอย ่าง  อธ ิบาย  และเปร ียบเทียบการเปลี ่ยนแปลงแทนที ่แบบปฐมภูมิ                  

และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
11. สืบคันข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
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12. สืบค้นข้อมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และยกตัวอย่างการเพิ ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล           
และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 

13. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการยาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต่อมนษุย์

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหา 
15. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
16. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
17. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางใน      

การป้องกันการทำลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
18. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษ์

สัตว์ป่า 
 

รวมทั้งหมด  18   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียน หน่วยกิต/ภาคเรียน 

 พ้ืนฐาน ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ม.๑ ๑ ๑.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ม.๑ ๑ ๐.๕ 

 เพ่ิมเติม ส ๒๐๒๔๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ม.๑ ๑ ๐.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ม.๑ ๒ ๑.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ม.๑ ๒ ๐.๕ 

 เพ่ิมเติม ส ๒๐๒๔๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ม.๑ ๒ ๐.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ม.๒ ๑ ๑.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ม.๒ ๑ ๐.๕ 

 เพ่ิมเติม ส ๒๐๒๔๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ม.๒ ๑ ๐.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ม.๒ ๒ ๑.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ม.๒ ๒ ๐.๕ 

 เพ่ิมเติม ส ๒๐๒๔๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ม.๒ ๒ ๐.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ม.๓ ๑ ๑.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ม.๓ ๑ ๐.๕ 

 เพ่ิมเติม ส ๒๐๒๔๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ม.๓ ๑ ๐.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ม.๓ ๒ ๑.๕ 

 พ้ืนฐาน ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ม.๓ ๒ ๐.๕ 

 เพ่ิมเติม ส ๒๐๒๔๕ หน้าที่พลเมือง ๖ ม.๓ ๒ ๐.๕ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    สังคมศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)                          รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑  
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                             จำนวน    ๑.๕   หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย ทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทำเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัจจัย
ทางกายภาพและสังคมที่มีต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย  

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง      
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และ
อุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมถึงการเข้ารวมกลุ่ม AEC  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
ค่านิยม ๑๒ ประการ  
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๓.๑ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ 
ส ๓.๒ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ ม. ๑/๔ 
ส ๕.๑ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ 
ส ๕.๒ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓ ม. ๑/๔ 

 
รวมทั้งหมด   ๑๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 



129 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                                       รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๒ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                                                             จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีต
ที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการ เทียบศักราชตาม
แบบต่างๆ  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและ
เหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป  รัฐโบราณและรัฐไทยใน
ดินแดนไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้าน
ต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงปร ะสงค์และ
สามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒  ม. ๑/๓ 
ส ๔.๓ ม. ๑/๑ 

 
รวมทั้งหมด   ๔   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    หน้าที่พลเมือง ๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)                              รหัสวิชา  ส ๒๐๒๔๒ 
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน    ๐.๕    หน่วยกิต 
 มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก
ถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และ
เผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูก
ป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการ
สร้างเจตคติ  
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
 2. แสดงออกแนะนำผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
 3. เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    สังคมศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)                                       รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๓  
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                                จำนวน    ๑.๕    หน่วยกิต 

ศึกษาการสังคายนา  การเผยแพร่พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ พุทธศาสนสุภาษิต คุณค่าของ
การพัฒนาจิต การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การบริหารจิต เจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ การสวดมนต์ การแผ่
เมตตา  วิเคราะห์จริยวัตรและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  วิเคราะห์เหตุผล  ความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ศึกษาแนวทาง
การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็น
แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

วิเคราะห์และปฏิบัติตน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจัด
เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคำอาราธนาต่างๆ ประวัติ ความสำคัญ  
และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน     
บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข รู้จักประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและ
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในกลุ่มประเทศ AEC มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ 
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑   ม. ๑/๑  ม. ๑/๒    ม. ๑/๓   ม. ๑/๔    ม. ๑/๕ ม. ๑/๖   ม. ๑/๗   ม. ๑/๘   ม. ๑/๙   ม. ๑/๑๐  ม. ๑/๑๑ 
ส ๑.๒   ม. ๑/๑  ม. ๑/๒    ม. ๑/๓   ม. ๑/๔    ม. ๑/๕    
ส ๒.๑   ม. ๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
ส ๒.๒   ม. ๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 

รวมทั้งหมด   ๒๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒                                                    รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                                                       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและ
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค  
ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารย-ธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่างๆ 
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถ
ปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๔.๒    ม. ๑/๑   ม. ๑/๒ 
ส ๔.๓     ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๔   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    หน้าที่พลเมือง ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)                              รหัสวิชา  ส ๒๐๒๔๒ 
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน    ๐.๕    หน่วยกิต 
  มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่ าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์
และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการ
ทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัตติน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    สังคมศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)                              รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑  
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน    ๑.๕    หน่วยกิต  

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ           
ทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ                
และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ และทางสังคมของทวีปแอฟริกา แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทวีปยุโรป
และแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา สาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทย
ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพึ ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ                
ในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                 
การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้าปจัจัย
ที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเอง
ในฐานะผู้บริโภค  และผลจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ AEC   
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล และเพื ่อให้ม ีความรู ้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที ่ม ีอยู ่จำกัด                          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
           ส ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔       
               ส ๓.๒   ม.๒/๑ ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  
     ส ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒      
     ส ๕.๒   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ ม.๒/๔  
 
รวมทั้งหมด   ๑๔   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑                                                          รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๒ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                                                                จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาวิธีประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ อย่างง่ายๆ ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศที่อยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์  โดยสามารถวิเคราะห์แยกแยะความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐาน  รวมทั้งแยกแยะข้อคิ ดเห็นกับข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูล ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  และ
หลักฐานสมัยอยุธยา เข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์ตีความข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้
ทักษะการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความ การแยกแยะ การเปรียบเทียบ ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักและเห็น
คุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของ
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์  และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศในกลุ่ม AEC ได ้
 ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีเกี ่ยวกับ การสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดหาเหตุและผลทางประวัติศาสตร์การท ำโครงงาน
สืบค้นทางประวัติศาสตร์ เพื่อประกอบการสํารวจข้อมูล และเห็นประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เห็น
คุณค่าและความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาและธนบุรี เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ 
ประการได ้
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 
 ส ๔.๓  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
 
รวมทั้งหมด   ๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    หน้าที่พลเมือง ๓                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)                              รหัสวิชา  ส ๒๐๒๔๓ 
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน    ๐.๕    หน่วยกิต 

มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี
สัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าอนุรักษ์ และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู ้อื ่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่ นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ประยุกต์และเผยแผ่ พระบรมราโชวาท การมีสติความขยันอดทน หลักการทรงงานในเรื่องภูมิ
สังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยมและ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  
 2. แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
 3. เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    สังคมศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)                              รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๓  
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                                จำนวน    ๑.๕    หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู ่ประเทศเพื ่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา                 
ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดก
ของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
 อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  โครงสร้างและ
สาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  พุทธศาสนสุภาษิต การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยอานาปานสติ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพธิี 
พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและ  ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย 
การปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีของไทย พลเมืองAEC และพลเมืองโลกโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหา            
ของชุมชนและสังคม  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ 
ประการได ้
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ม.๒/๙  ม.๒/๑๐ ม.๒/๑๑ 
           ส ๑.๒  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ 
 ส ๒.๑   ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔  
 ส ๒.๒   ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
 
รวมทั้งหมด   ๒๒   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                                    รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๔ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี วีรกรรมของบบรรพบุรุษไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรี  โดยใช้ทักษะการรวบรวม การวิเคราะห์ การอ้างอิง การสังเคราะห์ การสรุป  การตีความ  ทั้งนี้
เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  เห็นความพยายามของบรรพบุรุษที่
ปกป้องชาติไทย และสร้างสรรค์ความเจริญสืบต่อมาถึงปัจจุบัน 

ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  พัฒนาการทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศ AEC  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณ และ
แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน  โดยใช้ทักษะ
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล  การสรุป  การวิเคราะห์  ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย  เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  สามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดหาเหตุและเห็นประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์   
เห็นคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี เกิดความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตน
ตามค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๒  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
 ส ๔.๓  ม.๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๔                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                                    รหัสวิชา ส ๒๐๒๔๔ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง            จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเร่ือง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเร่ืองความ
ขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้ รัก สามัคคี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว การดูแลพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นำและการ
เป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่าง
ความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  สามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู ้
 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย   
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น  
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    สังคมศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)                              รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑  
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                                จำนวน    ๑.๕    หน่วยกิต 

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ ในด้านการเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศ
ไทย 

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และสรุปกลไกราคา ระบบเศรษฐกิจจากปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบสหกรณ์  ระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของเศรษฐกิจในโลก บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด การแก้ปัญหาการว่างงาน การกีดกันทางการค้าในระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร การ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม   

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของลักษณะทางกายภาพที่มีต่อการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ สำนึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงผลที่เกิด
จากปัญหาและวิกฤตการณ์ด้านสิ ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต รู ้มาตรการและความพยายามแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ มีค่านิยมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระบบการดำเนินงานสหกรณ์ และวิธีการทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนโยบาย
ของรัฐบาล ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น
ที่ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการได้ 

 
ตัวช้ีวัด 

ส๓.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 

 ส๓.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ 

 ส๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒  

 ส๕.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ 

 
รวมทั้งหมด   ๑๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                                          รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๒ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                                                             จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล  และ
ศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว และท้องถิ่นของตนตามความสนใจ   
 ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรือง บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย
ในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง  
สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุปัจจัยและผลของเหตุการณ์สำคัญที่มีต่อ
การพัฒนาชาติไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ชาติไทย  ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน ในสังคมโลก 

โดยจัดทำโครงงานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะการสังเกต การรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การสร้างความรู้ใหม่ การให้เหตุผล ทั้งนี้เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น
เรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นระบบและเพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้องและสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติ รู้จักประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการได้  

 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
 ส ๔.๓ ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๕                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                                     รหัสวิชา ส ๒๐๒๔๕ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี
สัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคมเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องความเสียสละความซื่อสัตย์ หลักการทรง
งาน ในเรื่องการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาที่จุดเล็ก เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริ
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง
การติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันขาวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทนตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ ใฝ่หาความรู้และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีส่วนรว่มและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
 2.  แสดงออกและแนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
 3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
 4.  เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5.  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา    สังคมศึกษา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)                              รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓  
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                                จำนวน    ๑.๕    หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม ให้ความสงบสุขให้แก่โลก สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา และวิถีการ
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอ่ืน  

ศึกษาหน้าที่ของพระภิกษุ การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6 ของ
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลัก
ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา   
 ศึกษาเรื่องคดีอาญาและคดีแพ่ง หลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศไทยและแนวทางในการลดความขัดแย้ง แนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศไทย  
กลุ่มเศรษฐกิจ AEC  และสังคมโลก  ศึกษาเรื่องระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบันและระบอบการ
ปกครองของไทย ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่ วมและการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหา            
ของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ 
 ส ๑.๒  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ 
 ส ๒.๑  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕  
 ส ๒.๒  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๒๖   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
ประวัติศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                                     รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๔ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) และพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์สังคม  เศรษฐกิจ   และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มี
ผลของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ตลอดจน
ความพยามในการขจัดปัญหาความขัดแย้งทั้งในกลุ่ม AEC และสังคมโลก   

โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล  การสืบค้น  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การให้เหตุผล  ทั้งนี้เพื่อให้
เข้าใจพัฒนาการด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  เห็นความสำคัญท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ 
ประการได ้
   
ตัวช้ีวัด 

ส ๔.๒  ม.๓/๑,ม.๓/๒ 
 

รวมทั้งหมด   ๒   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๖                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                                     รหัสวิชา ส ๒๐๒๔๖ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน และการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการ
ทรงงาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้และ
การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในเร่ืองการใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและ
โรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่อง เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน ด้วยการไม่รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชน 
ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  สามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรยีนรู ้
 ๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

  ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน     
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน   
๘. ยอมรบัและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี     
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู ้
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระพื้นฐาน 

ส 31101        สังคมศึกษา   1   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
ส 31102       ประวัติศาสตร์ 1   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
ส 31105        พระพุทธศาสนา   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์       0.5 หน่วยกิต 
ส 31103        สังคมศึกษา    2   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์        1 หน่วยกิต 
ส 31104        ประวัติศาสตร์ 2   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์        0.5 หน่วยกิต 
ส 32101        สังคมศึกษา    3   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

        ส 32103 สังคมศึกษา    4  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
        ส 32104        ประวัติศาสตร์ 4           1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
        ส 33101        สังคมศึกษา    5           2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
        ส 33102       ประวัติศาสตร์ 5           1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
        ส 33102        สังคมศึกษา    6           2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
 
สาระเพิ่มเติม 
        ส 31201 หน้าที่พลเมือง 1  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
        ส 31202 หน้าที่พลเมือง 2  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
        ส 32201 หน้าที่พลเมือง 3  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
        ส 32202 หน้าที่พลเมือง 4  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
        ส 33201 หน้าที่พลเมือง 5  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
        ส 33202 หน้าที่พลเมือง 6  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สังคมศึกษา                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)                          รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๑  
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                       จำนวน  ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลทางภูมิสังคมของไทย  และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือ
การนำไปใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ 

ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
กระทำของมนุษย์ หรือเกิดจากธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และวิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และโลก 

ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยระบุแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก มีจิตสำนึก และประเมินค่าการใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อม ในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก โดยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
การดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  รู้จักประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 
๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด 

ส ๕.๑ ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔ 
ส ๕.๒ ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ 

 
รวมทั้งหมด   ๙   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)                     รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๒ 
เวลา     ๒๐   ชั่วโมง                  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั ้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที ่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมั ยก่อนอาณาจักร
สุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย   บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อ
สังคมไทย 

โดยใช้ว ิธ ีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
  
ตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑  ม.๔-๖/๑    ม.๔-๖/๒ 
 ส ๔.๓  ม.๔-๖/๑  ม. ๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  พระพุทธศาสนา ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)                     รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๕ 
เวลา     ๒๐   ชั่วโมง                  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  ค้นคว้าวิเคราะห์อภิปรายลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา วิธีการสอน  และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาพุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนาหลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลักว ิทยาศาสตร์การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การพึ่งตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์  ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา                   

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ คิดวิ เคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก  กระบวนการกลุ่มเพื่อฝีกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
สร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เห็นคุณค่า ศรัทธา ยึดมั่น ในพระ
รัตนตรัยหรือศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม                     
ดีงาม สามารถดำเนินชีวิตอยู ่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขเกิดความสามารถในการคิด
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถใน
การเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.4-6/1, 4-6/2,  4-6/3,4-6/4,  4-6/5,  4-6/6,4-6/7,  4-6/8,  4-6/9 
  
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (ภาคเรียนที่ ๑)                                                          รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                 จำนวน  ๑ หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง สังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ  กลุ่มประเทศ AEC  และสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จัก
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ 
ประการได ้
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๒.๑ ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม.๔-๖/๕ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สังคมศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (ภาคเรียนที่ ๒)                       รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๓ 
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  และบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ความสำคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน ศึกษาความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้
นโยบายการเงิน การคลัง ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปราย
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย
ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และ
การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด 

ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔ 
ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓    

 
รวมทั้งหมด   ๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๒)                    รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๔ 
เวลา     ๒๐   ชั่วโมง                  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา  วิเคราะห์  ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทย
ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้ว ิธ ีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย รู้จักประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด 

ส ๔.๓        ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (ภาคเรียนที่ ๑)                                                          รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                จำนวน  ๑ หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง สังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ  กลุ่มประเทศ AEC  และสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จัก
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ 
ประการได ้
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๒.๑ ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม.๔-๖/๕ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๓                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (ภาคเรียนที่ ๑)                                                          รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๒ 
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง               จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ อภิปรายประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความ
เป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนา
อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการกลุ่มเพื่อฝีกทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรัก
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงานเกิดความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ส 4.3 ม.4-6/1, 4-6/2, 4-6/3       
 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (ภาคเรียนที่ ๑)                     รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๓ 
เวลา     ๒๐   ชั่วโมง                     จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั ้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที ่มีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส – ยูเฟรทีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน 
การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 โดยใช้ว ิธ ีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล รู้จักประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ 
ส ๔.๒ ม. ๔-๖/๑    

 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๒)                   รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๔ 
เวลา     ๒๐   ชั่วโมง               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่า
อาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
 โดยใช้ว ิธ ีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล รู้จักประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๔.๒  ม. ๔-๖/๒  ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   (ภาคเรียนที่ ๑)                                                        รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๑ 
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง             จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศไทย 
การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ 
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สำคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ 
ประการได ้
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๒.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๔    
ส ๒.๒ ม. ๔-๖/๑    ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม. ๔-๖/๔    

 
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนที่ ๑)                   รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๒ 
เวลา     ๒๐   ชั่วโมง               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่า
อาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
 โดยใช้ว ิธ ีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล รู้จักประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้ 
 
ตัวช้ีวัด   

ส ๔.๒  ม. ๔-๖/๒  ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  สังคมศึกษา                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนที่ ๒)                   รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๓ 
เวลา     ๒๐   ชั่วโมง              จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ อภิปราย การประสานประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรูปแบบ
ของรัฐฐานะและพระราชอำนาจของ พระมหากษัตริย์  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบโดยประชาชน 
และศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลรายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่
เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟ้อ เงินฝืดตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อ
บุคคลแนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลังวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศที่
มีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศบทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทยแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , ADB , OPEC , FTA , 
APECในระดับต่าง ๆ  เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพึงพาทางเศรษฐกิจผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสารประโยชนท์างเศรษฐกิจวิธีการกดี
กันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าการแสวงหาความรู้  กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การสำรวจตรวจสอบ กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝีกทักษะกระบวนการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าการแสวงหา
ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การสำรวจตรวจสอบ กระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล 

เพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ สามารถนำเสนอข้อมูลที ่ได้เรียนรู้ 
ความสามารถใน การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีค่านิยม
ที่เหมาะสม และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ส 2.2 ม.4–6/2, 4 –6/3, 4 –6/4 
ส 3.2 ม.4–6/1, 4–6/2, 4 –6/3  

รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส31201    รายวิชาหน้าที่พลเมือง 1              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จำนวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการ
แสดงความเคารพการสนทนาการแต่งกายการมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และ เผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝ่หา
ความรู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออก
ถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีระเบียบวินัยความสามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องระเบิดจากข้างในไม่ติดตำรา
บริการรวมที่จุดเดียวใช้อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเองปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝ่หาความรู้และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการกลุ ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือฝีกทักษะกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ ให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมี
วิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธีและมีวินัยในตนเองเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
3. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ 

ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส31203             รายวิชาหน้าที่พลเมือง 2              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จำนวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาเกี ่ยวกับ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้อื ่นเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
ความกล้าหาญทางจริยธรรมการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะการติดตามและประเมินข่าวสาร
ทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณรู้ทันข่าวสาร
และรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูลปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับ
ในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพา
ซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝ่หาความรู้และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการกลุ ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือฝีกทักษะกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัต ิกระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการ                
สืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมี
วิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธีและมีวินัยในตนเองเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง    
ผลการเรียนรู้ 

1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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      คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส32201             รายวิชาหน้าที่พลเมือง 3                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จำนวน  0.5  หน่วยกิต                     ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ การแสดงออกแนะนำผู้อื่นและยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องใฝ่หาความรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีระเบียบวินัยความสามัคคีหลักการทรงงานในเรื่อง
ระเบิดจากข้างในไม่ติดตำราบริการรวมที่จุดเดียวใช้อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝ่หาความรู้และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการกลุ ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือฝีกทักษะกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการ สืบเสาะหา
ความรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมี
วิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสันติสามารถจัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเองเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงออกแนะนำผู้อื่นและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
2. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน

ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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     คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส32203             รายวิชาหน้าที่พลเมือง 4                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จำนวน  0.5  หน่วยกิต                     ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาเกี ่ยวกับ  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้อื ่นเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
ความกล้าหาญทางจริยธรรมการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะการติดตามและประเมินข่าวสาร
ทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณรู้ทันข่าวสาร
และรูท้ันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูลปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยการเจรจาต่อรองการระงับความขัดแย้งและ
สร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้งปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการกลุ ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือฝีกทักษะกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ ผู ้เ รียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมี
วิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสันติสามารถจัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเองเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 



165 
 

         คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส33201               รายวิชาโครงงานสังคม 5                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน               จำนวน  0.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ทำกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำโครงงานสังคมศึกษาลักษณะสำคัญของ
โครงงานสังคมศึกษาประเภทต่างๆ การเริ่มต้นทำโครงงานสังคมศึกษาด้วยการตั้งคำถามและการสืบค้นข้อมูล การ
วางแผนและการออกแบบโครงงานสังคมศึกษาการเขียนเค้าโครงของโครงงานสังคมศึกษาการทำโครงงานสังคม
ศึกษาการเขียนรายงาน และการนำเสนอโครงงานสังคมศึกษา  

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศึกษา การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมี จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม     
 
ผลการเรียนรู้  
  1.  อธิบายความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานสังคมศึกษา 
  2.  จัดทำเค้าโครงของโครงงานสังคมศึกษาที่จะ ดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง 
  3.  นำเสนอเค้าโครงของโครงงานสังคมศึกษาต่อที่ประชุม 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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     คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส33202              รายวิชาหน้าที่พลเมือง                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จำนวน  0.5  หน่วยกิต                     ภาคเรียนที่ 2 

ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย ขั้นตอนการทำโครงงานสังคมศึกษา การเลือกหัวเรื่องของโครงงานสังคม
ศึกษา การศึกษาค้นคว้างานวิจัย การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  กาตั้งคำถามหรือระบุปัญหาโครงงาน  ปฏิทินติดตาม
ความก้าวหน้าของการทำงาน บันทึกการประชุมหารือกันในกลุ่ม การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา ชื่อ
โครงงาน บทคัดย่อ บทนำ การทดลอง ผลการทดลองและบทอภิปรายการทดลอง สรุปผลการทดลอง การเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม การประเมินโครงงานสังคมศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่เป็นสังคมศึกษา การ
เขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน ประโยชน์ของโครงงานและการนำไปใช้ การนำเสนอผลงาน การพูดหรือการเล่า
ต่อหน้าผู้อ่ืน การเตรียมสื่อ 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศึกษา การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีจิตสังคมศึกษา จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ที่
เหมาะสม     
 
ผลการเรียนรู้  
  1. ดำเนินการทำโครงงานสังคมศึกษาตามแผนการปฏิบัติงาน 
  2. เขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา 
  3. เสนอผลงานโครงงานสังคมศึกษาในโรงเรียนหรือชุมชน 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๑ 
 พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๒ 
 พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๓ 

พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 พ๒๐๒๐๑  ฟุตบอล   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๐๒  กระบี่กระบอง  ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

พ๒๐๒๐๓  เซปักตะกร้อ   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๒๐๒๐๔  ฟุตซอล   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๒๐๒๐๕  เพศวิถีศึกษา    ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ 21101   สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนที่ ๑ 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษาความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกาย
ของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย อธิบาย
วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก การสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภั ย 
อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด เลิกสารเสพติดด้วยกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อธิบาย
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 
กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภคและอุปโภค การควบคุมน้ำหนักตนเอง 
และการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด   

พ.1.1 ม.1/1 , พ.1.1 ม.1/2 , พ.1.1 ม.1/3 , พ.1.1 ม.1/4 
พ.2.1 ม.1/1 , พ.2.1 ม.1/2  
พ.3.1 ม.1/1 , พ.3.1 ม.1/2 , พ.3.1 ม.1/3 
พ.3.2 ม.1/1 , พ.3.2 ม.1/2 , พ.3.2 ม.1/3 , พ.3.2 ม.1/4 , พ.3.2 ม.1/5 , พ.3.2 ม.1/6 
พ.4.1 ม.1/1 , พ.4.1 ม.1/2 , พ.4.1 ม.1/3 , พ.4.1 ม.1/4 
พ.5.1 ม.1/1 , พ.5.1 ม.1/2 , พ.5.1 ม.1/3 , พ.5.1 ม.1/4 

รวมทั้งหมด   ๒๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ 21102   สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนที่ ๒ 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษาความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกาย
ของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย อธิบาย
วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก การสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด เลิกสารเสพติดด้วยกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อธิบาย
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่ นกีฬา กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 
กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพ่ิมพูนความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับวิชาอื่น ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเอง
และผู้อื่น การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือก
การบริโภคและอุปโภค การควบคุมน้ำหนักตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพรักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีทักษะกระบวนการทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจน
เป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.1/1 , พ.1.1 ม.1/2 , พ.1.1 ม.1/3 , พ.1.1 ม.1/4 
พ.2.1 ม.1/1 , พ.2.1 ม.1/2  
พ.3.1 ม.1/1 , พ.3.1 ม.1/2 , พ.3.1 ม.1/3 
พ.3.2 ม.1/1 , พ.3.2 ม.1/2 , พ.3.2 ม.1/3 , พ.3.2 ม.1/4 , พ.3.2 ม.1/5 , พ.3.2 ม.1/6 
พ.4.1 ม.1/1 , พ.4.1 ม.1/2 , พ.4.1 ม.1/3 , พ.4.1 ม.1/4 
พ.5.1 ม.1/1 , พ.5.1 ม.1/2 , พ.5.1 ม.1/3 , พ.5.1 ม.1/4 

รวมทั้งหมด   ๒๓   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ 22101   สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 
 เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒       ภาคเรียนที่ ๑ 
 ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถเลือกใช้
บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ รวมถึงวิเคราะห์
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการ
คิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ระบุวิธีการ ปัจจัย
และแหล่งให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
สามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย            
        โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง การวางตัวและการเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ และการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตและนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
   
ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.2/1 , พ.1.1 ม.2/2  
พ.2.1 ม.2/1 , พ.2.1 ม.2/2 , พ.2.1 ม.2/3 , พ.2.1 ม.2/4  
พ.3.1 ม.2/1 , พ.3.1 ม.2/2 , พ.3.1 ม.2/3 , พ.3.1 ม.2/4 
พ.3.2 ม.2/1 , พ.3.2 ม.2/2 , พ.3.2 ม.2/3 , พ.3.2 ม.2/4 , พ.3.2 ม.2/5  
พ.4.1 ม.2/1 , พ.4.1 ม.2/2 , พ.4.1 ม.2/3 , พ.4.1 ม.2/4, พ.4.1 ม.2/5 , พ.4.1 ม.2/6 , 
พ.4.1 ม.2/7 
พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3  
 

รวมทั้งหมด   ๒๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ 22102   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒       ภาคเรียนที่ ๒ 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถเลือกใช้
บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ รวมถึงวิเคราะห์
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติ
ตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี ่ยงสามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี ่ยงสถานการณ์คับขันที ่อาจนำไปสู่
อันตราย            
         โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง การวางตัวและการเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ และการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพรักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีทักษะกระบวนการทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจน
เป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตและนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด   

พ.1.1 ม.2/1 , พ.1.1 ม.2/2  
พ.2.1 ม.2/1 , พ.2.1 ม.2/2 , พ.2.1 ม.2/3 , พ.2.1 ม.2/4  
พ.3.1 ม.2/1 , พ.3.1 ม.2/2 , พ.3.1 ม.2/3 , พ.3.1 ม.2/4 
พ.3.2 ม.2/1 , พ.3.2 ม.2/2 , พ.3.2 ม.2/3 , พ.3.2 ม.2/4 , พ.3.2 ม.2/5  
พ.4.1 ม.2/1 , พ.4.1 ม.2/2 , พ.4.1 ม.2/3 , พ.4.1 ม.2/4, พ.4.1 ม.2/5 , พ.4.1 ม.2/6 , 
พ.4.1 ม.2/7 
พ.5.1 ม.2/1 , พ.5.1 ม.2/2 , พ.5.1 ม.2/3  
 

รวมทั้งหมด   ๒๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ 23101   สุขศึกษาและพลศึกษา ๕  
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       ภาคเรียนที่ ๑ 
 ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต 
วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที ่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งในครอบครัว สามารถกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่ เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การหลีกเลี่ยงการ
ใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติและแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลัง
กายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ใน
การเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและ
อุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด   

พ.1.1 ม.3/1 , พ.1.1 ม.3/2 , พ.1.1 ม.3/3 
พ.2.1 ม.3/1 , พ.2.1 ม.3/2 , พ.2.1 ม.3/3   
พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 
พ.3.2 ม.3/1 , พ.3.2 ม.3/2 , พ.3.2 ม.3/3 , พ.3.2 ม.3/4 , พ.3.2 ม.3/5  
พ.4.1 ม.3/1 , พ.4.1 ม.3/2 , พ.4.1 ม.3/3 , พ.4.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 
พ.5.1 ม.3/1 , พ.5.1 ม.3/2 , พ.5.1 ม.3/3 , พ.5.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 

รวมทั้งหมด   ๒๔   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ 23102   สุขศึกษาและพลศึกษา ๖  
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       ภาคเรียนที่ ๒ 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต 
วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที ่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งในครอบครัว สามารถกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การหลีกเลี่ยงการ
ใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่อสุขภาพแล ะการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งสามรถปฏิบัติและแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลัง
กายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ใน
การเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและ
อุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเว ลาในการออกกำลังกายและการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด   

พ.1.1 ม.3/1 , พ.1.1 ม.3/2 , พ.1.1 ม.3/3 
พ.2.1 ม.3/1 , พ.2.1 ม.3/2 , พ.2.1 ม.3/3 
พ.3.1 ม.3/1 , พ.3.1 ม.3/2 , พ.3.1 ม.3/3 
พ.3.2 ม.3/1 , พ.3.2 ม.3/2 , พ.3.2 ม.3/3 , พ.3.2 ม.3/4 , พ.3.2 ม.3/5  
พ.4.1 ม.3/1 , พ.4.1 ม.3/2 , พ.4.1 ม.3/3 , พ.4.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 
พ.5.1 ม.3/1 , พ.5.1 ม.3/2 , พ.5.1 ม.3/3 , พ.5.1 ม.3/4 , พ.4.1 ม.3/5 

รวมทั้งหมด   ๒๔   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๒๐๒๐๑    ฟุตบอล 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                  จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล  ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล  สนามที่
ใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เก่ียวข้องกับ
การเล่นกีฬาฟุตบอล  ทักษะการเคลื่อนที่และการทรงตัว ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล ทักษะการ
หยุดและบังคับลูก ทักษะการส่งและการสนับสนุนการเล่นฟุตบอล ทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล ทักษะการเลี้ยงลูก
ฟุตบอล ทักษะการยิงประตูและทักษะการเป็นผู้รักษาประตู ( ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ) 

โดยนำเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอลสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา
ฟุตบอ เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตบอล  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๒๐๒๐๒      กระบี่กระบอง 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากระบี่กระบอง ระเบียบประเพณี มารยาท และความปลอดภัยในการ
เล่นกระบี่ การดูแลรักษาและเสริมสร้างสมรรถภาพในการร่วมเล่นกีฬากระบี่ วิธีการเล่นและทักษะการำกระบี่ 
ทักษะการต่อสู้และการแข่งขันกีฬา โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การ
สื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมทั้งออกกาลัง
กาย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬากระบี่ตามคำแนะนำ เพื่อให้รักการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เห็น
ความสำคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีน้าใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้  
   1. อธิบายและนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและมีความ
กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากระบี่  
   2. อธิบายและนาเสนอระเบียบประเพณี มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกระบี่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการศึกษาความรู้เรื่องระเบียบประเพณี มารยาท และความ
ปลอดภัยในการเล่นกระบี่  
   3. อธิบายและแสดงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬากระบี่ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬากระบี่  
   4. อธิบายและแสดงวิธีการเล่นและทักษะการรากระบี่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าร่วมฝึกทักษะกีฬากระบี่ด้วย
ความกระตือรือรน้  
   5. อธิบายและแสดงทักษะการต่อสู้ และการแข่งขันกีฬากระบี่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าร่วมฝึกทักษะการ
ต่อสู้ และการแข่งขันกีฬากระบี่ด้วยความกระตือรือร้น รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



177 
 

คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๒๐๒๐๓        เซปักตะกร้อ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์               ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติกีฬาเซปักตะกร้อในทวีป
เอเซีย ประวัติกีฬาวเซปักตะกร้อในประเทศไทย เซปักตะกร้อกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ประโยชน์ของการเล่น
กีฬาเซปักตะกร้อ มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ ปฏิบัติทักษะ
เบื้องต้นของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ทักษะการเคลื่อนไหวและ ทักษะการเสิร์ฟ ทักษะการทำ ทักษะการสกัดกั้น 
ทักษะพ้ืนฐานการเล่นเป็นทีม การวางตำแหน่งของผู้เล่น กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ วิธีการเล่นเป็นทีม เทคนิค
ในการเล่นเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายรุก เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายป้องกันหรือฝ่ายรับ กติกาการแข่งขัน การเล่น 
ขนาดและอุปกรณ์การเล่น เจ้าหน้าที่และหน้าที่ ผู้เล่น ผู้เล่นสำรองและผู้ฝึกสอน ข้อกำหนดการแข่งขัน การผิด
ระเบียบ นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวและนำข้อมูลมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสม
กับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นและกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันอธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและ
การทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนานความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    

โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนกีฬาเซปักตะกร้อมาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและการ
เล่นกีฬาเซปักตะกร้อ เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อรวมทั้งกา ร
เสริมสร้างสมรรถภาพเพื ่อสุขภาพและสมรรถภาพที ่เกี ่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ทั ้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ   

เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่างเป็น
สุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๒๐๒๐๔    ฟุตซอล 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตซอล  ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตซอล   สนามที่
ใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เก่ียวข้องกับ
การเล่นกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเคลื่อนที่และการทรงตัว ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล ทักษะการ
หยุดและบังคับลูก ทักษะการส่งและการสนับสนุนการเล่นฟุตซอล ทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล ทักษะการเลี้ยงลูก
ฟุตซอล ทักษะการยิงประตูและทักษะการเป็นผู้รักษาประตู ( ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ) 

โดยนำเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอลสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา
ฟุตซอล  เป็นเครื ่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล รวมทั้งการเสริมสร้าง
สมรรถภาพ เพ ื ่ อส ุ ขภ าพและสมรรถภาพท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ งก ั บการ เ ล ่ นก ี ฬาฟ ุ ตซอล   ท ั ้ ง ท า งด ้ าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ ์ สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ   

เพื ่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรมจ ริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที ่ดีในการออกกำลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข  
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๒๐๒๐๕     เพศวิถีศึกษา 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อ
บทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ การต่อรอง  การ
สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ ใน
สิทธิของผู้อื่น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
และการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพ้ืนที่ 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ 
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 

2. สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ผู้อื่น สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง 

3. ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น และเก็บความสำคัญของการ
เลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ 
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 

2. สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ 
3. สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจ การต่อรองและการตระหนัก

ในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
4. ประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม 
5. กำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 
  
  
  
 
 
 
 
 

 



180 
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

*************************** 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๔ 
 พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๕ 
 พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา๓ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๖ 
 พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 

  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 พ๓๐๒๐๑  แบดมินตัน   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๓๐๒๐๒  วอลเลย์บอล   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

พ๓๐๒๐๓  กรีฑา   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๔  เปตอง   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๕  ลีลาศ   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๖  เทเบิ้ลเทนนิส   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๗  บาสเกตบอล   ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๘  การจัดการกีฬา ๑  ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๙  การจัดการกีฬา ๒  ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
พ๓๐๒๑๐  เพศวิถีศึกษา    ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ ๓๑๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔       ภาคเรียนที่ ๑ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 

อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบอวัยวะต่าง ๆ และวางแผน
ดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของ
ครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ 
ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหา
เรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์หาสาเหตุและผลของความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาและศิลปะการป้องกัน
ตัว โดยใช้ความสามารถของตนเพื ่อเพิ ่มศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลที ่เกิดต่อผู ้อื ่นและสังคม แสดง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ 
กติกา และนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล่นด้วยความมี
น้ำใจนักกีฬา และนำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลัง
กายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ใน
การเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและ
อุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด   

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

รวมทั้งหมด   ๑๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ ๓1๑0๒   สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔       ภาคเรียนที่ ๒ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 

วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน โดยใช้
ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม แสดงความสามารถในการ
เคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน พร้อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและ
ความงามของการกีฬา อีกท้ังสามารถวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค วิเคราะห์หาสาเหตุ
และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ตลอดจนวางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยพร้อมเสนอแนวทางการป้องกัน วางแผนและกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และแสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นและนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายและการเลือก
เข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกัน
ตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด   

พ.3.1 ม.4-6/1 , พ.3.1 ม.4-6/2 , พ.3.1 ม.4-6/3 , พ.3.1 ม.4-6/4 , พ.3.1 ม.4-6/5 
พ.3.2 ม.4-6/1 , พ.3.2 ม.4-6/2 , พ.3.2 ม.4-6/3 , พ.3.2 ม.4-6/4  
พ.4.1 ม.4-6/1 , พ.4.1 ม.4-6/2 , พ.4.1 ม.4-6/3 , พ.4.1 ม.4-6/4 , พ.4.1 ม.4-6/5 , พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 
พ.5.1 ม.4-6/1  

รวมทั้งหมด   ๑๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ ๓๒๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕       ภาคเรียนที่ ๑ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๐.๕  หน่วยกติ 
    อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบอวัยวะต่าง ๆ และวางแผน
ดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของ
ครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ 
ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหา
เรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์หาสาเหตุและผลของความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา โดย
ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม แสดงความสามารถใน
การเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
และนำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมใน
คุณค่าและความงามของการกีฬา 
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลัง
กายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ใน
การเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและ
อุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด   

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

รวมทั้งหมด   ๑๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ ๓๒๑0๒   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕       ภาคเรียนที่ ๒ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยใช้
ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม แสดงความสามารถในการ
เคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน พร้อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและ
ความงามของการกีฬา อีกท้ังสามารถวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค วิเคราะห์หาสาเหตุ
และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ตลอดจนวางแผนแล ะ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยพร้อมเสนอแนวทางการป้องกัน วางแผนและกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และแสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นและนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายและการเลือก
เข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกัน
ตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องแล ะ
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด   

พ.3.1 ม.4-6/1 , พ.3.1 ม.4-6/2 , พ.3.1 ม.4-6/3 , พ.3.1 ม.4-6/4 , พ.3.1 ม.4-6/5 
พ.3.2 ม.4-6/1 , พ.3.2 ม.4-6/2 , พ.3.2 ม.4-6/3 , พ.3.2 ม.4-6/4  
พ.4.1 ม.4-6/1 , พ.4.1 ม.4-6/2 , พ.4.1 ม.4-6/3 , พ.4.1 ม.4-6/4 , พ.4.1 ม.4-6/5 , พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 
พ.5.1 ม.4-6/1 

รวมทั้งหมด   ๑๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๕  
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖       ภาคเรียนที่ ๑ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบอวัยวะต่าง ๆ และวางแผน
ดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของ
ครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ 
ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหา
เรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์หาสาเหตุและผลของความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา โดยใช้ความสามารถ
ของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม แสดงความสามารถในการเคลื่อนไหวได้
อย่างสร้างสรรค์ ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน พร้อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่ าและ
ความงามของการกีฬา 
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลัง
กายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ใน
การเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและ
อุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด   

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

รวมทั้งหมด   ๑๕   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พื้นฐาน) พ ๓๓๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา ๖  
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖       ภาคเรียนที่ ๒ 
๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๐.๕  หน่วยกติ 
 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี ่ยวกับการเคลื ่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาลีลาส โดยใช้
ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม แสดงความสามารถในการ
เคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ อธิบายและปฏิบัติตามกฎ กติกา และนำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน พร้อมการแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูและการเล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและ
ความงามของการกีฬา อีกท้ังสามารถวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค วิเคราะห์หาสาเหตุ
และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ตลอดจนวางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยพร้อมเสนอแนวทางการป้องกัน วางแผนและกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และแสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การ
เพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นและนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายและการเลือก
เข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็น
ระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกัน
ตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด   

พ.3.1 ม.4-6/1 , พ.3.1 ม.4-6/2 , พ.3.1 ม.4-6/3 , พ.3.1 ม.4-6/4 , พ.3.1 ม.4-6/5 
พ.3.2 ม.4-6/1 , พ.3.2 ม.4-6/2 , พ.3.2 ม.4-6/3 , พ.3.2 ม.4-6/4  
พ.4.1 ม.4-6/1 , พ.4.1 ม.4-6/2 , พ.4.1 ม.4-6/3 , พ.4.1 ม.4-6/4 , พ.4.1 ม.4-6/5 , พ.4.1 ม.4-6/6 , พ.4.1 ม.4-6/7 
พ.5.1 ม.4-6/1  

รวมทั้งหมด   ๑๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๑         แบดมินตัน 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเล่นกีฬาแบดมินตัน คุณลักษณะของผู ้เล่นกีฬา
แบดมินตัน ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  อุปกรณ์ สนาม สถานที่ใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษา
อ ุปกรณ ์  ว ิ ธ ีการเสร ิมสร ้างสมรรถภาพเพ ื ่อส ุขภาพและสมรรถภาพท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการเล ่นก ีฬา
แบดมินตัน  มารยาท  กฎ กติกา และมีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน เช่น การจับไม้แร็กเก็ต การฟุต
เวิร์ก การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การเสิร์ฟ การตีลูกโด่ง การตีลูกดาด การตีลูกหยอด การตบลูก การเล่นแบดมินตัน
เพื่อการแข่งขัน  รูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬา  และมีความสามารถในการเคลื่อนไหว ทักษะกลไกในการออก
กำลังกายโดย การร่วมเล่นกีฬา  รู้คุณค่าของการออกกำลังกาย กลยุทธ์ในการเล่นกีฬาสากล  ความมีน้ำใจ และ
ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม การแข่งขัน ความสำคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา
อย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่
เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับ
ผู้อื่น                    

โดยนำเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตันสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา
แบดมินตัน เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน รวมทั้งการเสริมสร้าง
สมรรถภาพเพื ่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี ่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแบดมินตัน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน มีคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่าง  
เป็นสุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๒      วอลเลย์บอล  
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์         ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในทวีป
เอเซีย ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย วอลเลย์บอลกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ประโยชน์ของการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอล มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล ปฏิบัติทักษะ
เบื้องต้นของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะการเคลื่อนไหวและการแตะชูลูกด้วยมือล่างสองมือและมือบนสองมือ 
ทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือล่างและมือบน ทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยการกระโดดเสิร์ฟ ทักษะ
การกระโดดตบลูกวอลเลย์บอล ทักษะการสกัดกั้น ทักษะพ้ืนฐานการเล่นเป็นทีม การวางตำแหน่งของผู้เล่น กติกา
การแข่งขันวอลเลย์บอล วิธีการเล่นเป็นทีม เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายรุก เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่าย
ป้องกันหรือฝ่ายรับ กติกาการแข่งขัน การเล่น ขนาดและอุปกรณ์การเล่น เจ้าหน้าที่และหน้าที่ ผู้เล่น ผู้เล่นสำรอง
และผู้ฝึกสอน ข้อกำหนดการแข่งขัน การผิดระเบียบ นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวและนำข้อมูลมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐาน
ตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬา
ของตนเองกับผู้อ่ืน                    

โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนกีฬาวอลเลย์บอลมาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและการ
เล่นกีฬาวอลเลย์บอล  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล รวมทั้งการ
เสริมสร้างสมรรถภาพเพื ่อสุขภาพและสมรรถภาพที ่เกี ่ยวข้องกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   ทั ้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ ์ สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่าง   
เป็นสุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๓    กรีฑา 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต   

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา ประโยชน์ของการเล่นกรีฑา มารยาทในการ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมกรีฑาที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา ปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลู่ ทักษะการตั้งต้นออกวิ่ง 
ทักษะท่าทางการตั้งต้นออกวิ่ง หลักวิธีการตั้งต้นออกวิ่ง ทักษะการวิ่งระยะสั้น ทักษะการวิ่งระยะกลาง ทักษะการ
วิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การเข้าสู่เส้นชัย  ทักษะกรีฑาประเภทลาน กฎ กติกาการแข่งขันกรีฑา และความ
ปลอดภัยในการเล่นกรีฑา นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวและนำข้อมูลมาสรุป
เป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นและ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 
กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่น
ก ีฬาและการทำงานเป ็นท ีมอย ่างสน ุกสนาน ความแตกต ่างระหว ่างว ิธ ีการเล ่นก ีฬาของตนเองกับ
ผู้อื่น                    

โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนกรีฑามาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
แสวงหาความรู ้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่ อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและการเล่น
กรีฑา  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกรีฑา รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพที ่เกี ่ยวข้องกับการเล่นกรีฑา   ทั ้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกรีฑา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื ่อส ัตย์ส ุจริต  มีว ิน ัย  ใฝ ่เร ียนรู้  อยู ่อย่าง
พอเพียง  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที ่ดีในการออกกำลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชุมชน  และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๔    เปตอง 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์         ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  

ศึกษาประวัติ มีส่วนร่วม และปฏิบัติจริงในกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยกิจรรมเปตอง ในเรื่องการเล่น
กีฬาเปตองขั้นพ้ืนฐาน การส่งลูก การเล่นเกม การแข่งขันตามกฎ กติกา อย่างสนุกสนานและปลอดภัย พร้อมทั้งมี
น้าใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนาทักษะการเล่นเปตองไปประยุกต์
ออกกาลังกายได้ตามศักยภาพ 

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนเก ิดการเร ียนรู้  ม ีท ักษะพื ้นฐานในการเล ่นก ีฬาเปตอง ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคม
ส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๕    ลีลาศ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต   

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทการเต้นลีลาศ   ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย 
การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามลำดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทลีลาศ ทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของ
กิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การมีส่วนร่วม 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๖   เทเบิ้ลเทนนิส 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต   

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเท
เบิลเทนนิส  อุปกรณ์ สนาม สถานที่ใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มารยาท กฎ กติกา และมีทักษะพื้นฐานในการ
เล่น เช่น การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การเสิร์ฟ การตบ การตีลูกตัด การตีลูกหมุน ลูกหยอด รูปแบบการ
เคลื่อนไหวในกีฬา และมีความสามารถในการเคลื่อนไหว ทักษะกลไกในการออกกำลังกายโดย  การร่วมเล่นกีฬา  
รู้คุณค่าของการออกกำลังกาย กลยุทธ์ในการเล่นกีฬาสากล  ความมีน้ำใจ และประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม 
การแข่งขัน ความสำคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบ  อธิบาย
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 
กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน                    

โดยนำเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา
เทเบิลเทนนิส  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมทั้งการ
เสริมสร้างสมรรถภาพเพื ่อสุขภาพและสมรรถภาพที ่เกี ่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  ทั ้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทยมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติดสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่าง   
เป็นสุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๗     บาสเกตบอล 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์         ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต   

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ประวัติกีฬาในสหรัฐอเมริกา ใน
ประเทศไทย บาสเกตบอลกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มารยาทในการ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล ปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
การทรงตัว การหยุด การครอบครองลูกและการหมุนตัน การส่งลูกบาสเกตบอล การรับลูกบาสเกตบอล การเลี้ยง
ลูกบาสเกตบอล ทักษะขั้นสูงของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การยิงประตูบาสเกตบอล การหลอกล่อ ทักษะการเล่น
เป็นทีม กีฬาบาสเกตบอล ตำแหน่งและการวางตัวผู้เล่น วิธีการเล่นเป็นทีม เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายโจมตีหรือ
ฝ่ายรุก เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายป้องกันหรือฝ่ายรับ กติกาการแข่งขัน การเล่น ขนาดและอุปกรณ์การเล่น 
เจ้าหน้าที่และหน้าที่ ผู้เล่น ผู้เล่นสำรองและผู้ฝึกสอน กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเวลา ข้อกำหนดการแข่งขัน การผิด
ระเบียบ การฟาล์วบุคคล การฟาล์วเทคนิค นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวและ
นำข้อมูลมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อธิบายหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา
อย่างละ 1 ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่
เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับ
ผู้อื่น                    

โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนแบดมินตันมาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
แสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว   การออกกำลังกาย  การเล่นเกมและการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล รวมทั้งการเสริมสร้าง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพที่เก่ียวข้องกับการเล่นบาสเกตบอล  ทั้งทางด้านร่างกาย   จิตใจ  อารมณ ์  
สังคม  และสติปัญญา  การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง   ชุมชน  และสังคมส่วนรวมอย่าง
เป็นสุข 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๘         การจัดการกีฬา ๑ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์         ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต  
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา   หลักการฝึกซ้อมกีฬา ฝึก
ปฏิบัติทักษะกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎ  ระเบียบ  กติกา มารยาท การแข่งขันกีฬา  โดยเลือกชนิดกีฬาตาม
ความเหมาะสม   

โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การมีส่วนร่วม 
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คำอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๐๙          การจัดการกีฬา ๒ 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา   หลักการฝึกซ้อมกีฬา ฝึก
ปฏิบัติทักษะกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา  กฎ  ระเบียบ  กติกา มารยาท การแข่งขันกีฬา  โดยเลือกชนิดกีฬาตาม
ความเหมาะสม   

โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การมีส่วนร่วม 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)  พ ๓๐๒๑๐       เพศวิถีศึกษา 
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อ
บทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ การต่อรอง  การ
สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพใน
สิทธิของผู้อื่น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
และการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพ้ืนที่ 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ 
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 

2. สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ผู้อื่น สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง 

3. ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น และเก็บความสำคัญของการ
เลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ 
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 

2. สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ 
3. สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจ การต่อรองและการตระหนัก

ในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
4. ประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม 
5. กำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน 

ศ  21101     ศิลปะ  1  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  21102     ศิลปะ  2  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  22101     ศิลปะ  3  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  22102     ศิลปะ  4  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  23101     ศิลปะ  5  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  23102     ศิลปะ  6  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ  21101     ศิลปะ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1                      เวลา  40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือให้มี ความรู้  ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์   
ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้  เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล บรรยายความแตกต่าง   
ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดย
เน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นใกล้   ไกลเป็น 3 มิติ  งาน
ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นของแต่ละภาค ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล 
ในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย จังหวะสองชั้น โน้ตสากลในกุญแจซอล และฟา 
บันไดเสียงซีเมเจอร์ เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่างกันในเรื่องวิธีการ
ขับร้อง เครื่องดนตรีที่ ใช้  ร้องเพลง และใช้เครื่องดนตรีประกอบการร้อง เพลงพื้นบ้าน และเพลงปลุกใจ เพลงไทย
เดิม เพลงประสานเสียงสองแนว และเพลงประกอบการเต้นรำ จัดประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน   
และวงดนตรีสากล  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผล
ต่อการโน้มน้าวอารมณ์ของผู้ชมเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้แสดงและ ผู้ชม ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ การพัฒนา
รูปแบบของการแสดงใช้นาฏยศัพท์ เกี่ยวกับภาษาท่า การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่ แสดงสื่อทางอารมณ์  ระบำ
เบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์นานาชาติ ระบุปัจจัยที่ มีผลต่อ
การเปลี่ยน แปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้านโดยใช้ ทักษะกระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการพิจารณาคุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูลมีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้ง   ในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจความสำคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนการสอน 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ศ1.1  ม. 1/1 ,     ม. 1/2  ,     ม.1/3 
ศ1.2   ม. 1/1 ,     ม. 1/2 
ศ2.1  ม.1/1  ,      ม.1/2  ,     ม.1/3  ,      ม.1/4 
ศ2.2  ม.1/1 
ศ3.1  ม.1/1  ,      ม.1/2  ,     ม.1/3 
ศ3.2  ม.1/1 
 

รวมทั้งหมด   14  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ  21102     ศิลปะ 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2            เวลา  40 ชั่วโมง          จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาเพ่ือให้มี ความรู้  ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์   

ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้  เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล บรรยายความแตกต่าง   
ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดย
เน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นใกล้   ไกลเป็น 3 มิ ติ  งาน
ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นของแต่ละภาค ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล 
ในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย จังหวะสองชั้น โน้ตสากลในกุญแจซอล และฟา 
บันไดเสียงซีเมเจอร์ เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่างกันในเรื่องวิธีการ
ขับร้อง เครื่องดนตรีที่ ใช้  ร้องเพลง และใช้เครื่องดนตรีประกอบการร้อง เพลงพื้นบ้าน และเพลงปลุกใจ เพลงไทย
เดิม เพลงประสานเสียงสองแนว และเพลงประกอบการเต้นรำ จัดประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน   
และวงดนตรีสากล  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผล
ต่อการโน้มน้าวอารมณ์ของผู้ชมเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้แสดงและ ผู้ชม ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ การพัฒนา
รูปแบบของการแสดงใช้นาฏยศัพท์ เกี่ยวกับภาษาท่า การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่ แสดงสื่อทางอารมณ์  ระบำ
เบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์นานาชาติ ระบุปัจจัยที่ มีผลต่อ
การเปลี่ยน แปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้านโดยใช้ ทักษะกระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการพิจารณาคุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูลมีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้ง   ในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจความสำคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนการสอน 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ศ1.1  ม. 1/1 ,     ม. 1/2  ,     ม . 1/3 
ศ1.2   ม. 1/1 ,     ม. 1/2 
ศ2.1  ม.1/1  ,     ม.1/2  ,      ม.1/3  ,     ม.1/4 
ศ2.2  ม.1/1 
ศ3.1  ม.1/1  ,      ม.1/2  ,      ม.1/3 
ศ3.2  ม.1/1 
 

รวมทั้งหมด   14  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
ศ 22101     ศิลปะ 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาเพ่ือให้มี ความรู้   ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์   
ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม สามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตใุน
ด้านรูปแบบแล ะแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือก บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแ ตกต่างขอ งรูป แบบ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินวาดภาพเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราว
ต่างๆระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล  อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย   และสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ปัจจัย
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี ร้องและเล่นเครื่องดนตรีเดี่ ยวและรวมวง อารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อเพลงที่ฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางด้านดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ อาชีพต่างๆที่
เกี่ยวกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืนๆกับการแสดง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการ
ละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยการใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงโดยมีการเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆโดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการพิจารณาคณุค่า 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรี   และนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย เข้าใจความสำคัญของดนตรี นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจใฝ่ 
เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1   ม.2/1 ,     ม.2/2  ,     ม.2/3 
ศ 1.2   ม.2/1 ,     ม.2/2 ,      ม.2/3 
ศ 2.1  ม.2/2 ,     ม.2/3 ,      ม.2/4 ,     ม.2/5 ,     ม.2/6  ,     ม.2/7 
ศ 2.2   ม.2/1 
ศ 3.1  ม.2/1  ,    ม.2/2 ,     ม.2/3 ,     ม.2/4 ,      ม.2/5 
ศ 3.2   ม.2/1                             

รวมทั้งหมด   19 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
ศ 22102     ศิลปะ 4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0  หน่วยกิต  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาเพ่ือให้มี ความรู้   ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์   

ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม สามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตใุน
ด้านรูปแบบแล ะแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือก บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแ ตกต่ างขอ งรูป แบบ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินวาดภาพเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราว
ต่างๆระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล  อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย   และสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ปัจจัย
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี ร้องและเล่นเครื่องดนตรีเดี ่ยวและรวมวง อารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อเพลงที่ฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางด้านดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ อาชีพต่างๆที่
เกี่ยวกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืนๆกับการแสดง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการ
ละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยการใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงโดยมีการเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆโดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการพิจารณาคณุค่า 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรี   และนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย เข้าใจความสำคัญของดนตรี นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจใฝ่ 
เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจำวัน โดยนำหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ1.1   ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3 
ศ1.2   ม.2/1 ,   ม.2/2  ,  ม.2/3 
ศ2.1  ม.2/2 ,   ม.2/3  ,  ม.2/4 ,   ม.2/5 ,  ม.2/6  ,  ม.2/7 
ศ2.2   ม.2/1 
ศ3.1  ม.2/1  ,  ม.2/2  ,   ม.2/3 ,  ม.2/4 ,  ม.2/5 
ศ3.2  ม.2/1                             

รวมทั้งหมด   19 ตัวชี้วัด 



205 
 

คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
ศ 23101      ศิลปะ  5                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40 ชั่วโมง               จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาให้มี ความรู้  ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์  ที ่ถ่ายทอดความรู ้สึก  ความคิดอย่างอิสระ ชื ่นชม สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์   และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และสากลบรรยาย
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  เทคนิควิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ  มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท ผสมผสาน
วัสดุต่างๆในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
คุณค่าของวัฒนธร รม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค
การร้อง  การเล่น การแสดงออกและคุณภาพเสียง  แต่งเพลงสั้นๆในจังหวะง่าย ๆ อธิบายเหตุผลในการเลื อกใช้
องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเอง
และผู้อื ่น บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัยระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร    
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางกา ร ละครที่ เหมาะสมการแสดงอากัปกิริยาของผู้ คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง 
ใช้ความคิด รูปแบบการแสดง แปลความ สื่อความผ่านการแสดง อธิบายความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และ
การละครในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการพิจารณาคุณค่า กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส
ให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจ
ความสำคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดค วามรู้ ความเข้า ใจใฝ่ เรียนรู้ มีวินัย 
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยนำหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ศ1. 1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 ศ1. 2  ม. 3/1  ,  ม. 3/2    

          ศ2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5   ศ2.2  ม.3/1       

ศ3. 1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
ศ 23102      ศิลปะ  6                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนที่ 2        เวลา  40 ชั่วโมง               จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาให้มี ความรู้  ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์  ที ่ถ่ายทอดความรู ้สึก  ความคิดอย่างอิสระ ชื ่น ชม สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์   และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และสากลบรรยาย
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  เทคนิควิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ  มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท ผสมผสาน
วัสดุต่างๆในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
คุณค่าของวัฒนธร รม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค
การร้อง  การเล่น การแสดงออกและคุณภาพเสียง  แต่งเพลงสั้นๆในจังหวะง่าย ๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเอง
และผู้อื ่น บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัยระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร    
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางกา ร ละครที่ เหมาะสมการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง 
ใช้ความคิด รูปแบบการแสดง แปลความ สื่อความผ่านการแสดง อธิบายความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และ
การละครในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการพิจารณาคุณค่า กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส
ให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจ
ความสำคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดค วามรู้ ความเข้า ใจใฝ่ เรียนรู้ มีวินัย 
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยนำหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 
รหัสตัวช้ีวัด  

ศ1. 1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5 ศ1. 2  ม. 3/1  ,  ม. 3/2    

          ศ2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5   ศ2.2  ม.3/1       

ศ3. 1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระพื้นฐาน 

ศ  31101      ศิลปะ  1 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  31102      ศิลปะ  2 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  32101     ศิลปะ  3  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  32102     ศิลปะ  4  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  33101     ศิลปะ  5  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ศ  33102     ศิลปะ  6  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
รหัสวิชา      ศ31101                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่1               เวลา  20  คาบ    จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      อธิบาย วิเคราะห์แนวคิด เทคนิคการแสดงออกงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ศิลปินทั้งไทยและสากลตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีต่างๆในการออกแบบสร้างสรรค์งานที่เหมาะสมกับโอกาส  
สถานที่รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมด้วยภาพล้อเลียนหรือการ์ตูน เพื่อให้มีความเข้าใจสื่อ
ความหมายสามารถใช้ ศัพท์ทางทัศนศิลป์และเรื่องราวต่างๆได้ อย่างมีคุณภาพ   สามารถเลือกงานทัศนศิลป์ โดย
ใช้เกณฑ์ ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.4 - 6/1 -  ม.4 - 6/11 

รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
รหัสวิชา    ศ31102  ศิลปะ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  4  ภาคเรียนที่  2           เวลา  20   คาบ    จำนวน  0.5  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิวัฒนาการ และองค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ ละครพูด สร้างสรรค์ละครในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
ประดิษฐ์ ท่ารำที่เป็นคู่และหมู่ วิเคราะห์และวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละครซาบซึ้ง ใน คุณค่า 
และความงามของนาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

รหัสตัวช้ีวัด  

ศ 3.1  ม.4 - 6/2 -  ม.4 - 6/5  

ศ 3.2  ม.4 - 6/4 

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ32101  ศิลปะ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  5  ภาคเรียนที่  1            เวลา  20   คาบ    จำนวน  0.5  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรี
สากล  อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน อ่าน เขียนโน้ตดนตรีสากลในอัตรา
จังหวะต่างๆ  ร้องเพลงโดยเน้นเทคนิคการ  แสดงออกและคุณภาพของการแสดงดนตรีประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ   วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆเพ่ือ
ปรับไปใช้ ในชีวิตประจำวันและสังคมอย่างมีความสุข 
 

รหัสตัวช้ีวัด   

ศ 2.1  ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/2, ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/5 ,   ม.4 - 6/8 

ศ 2.2  ม.4 -6 /1 , ม.4 - 6/2  

รวมทั้งหมด  ๗  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ศ32102  ศิลปะ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  5        ภาคเรียนที่  2       เวลา  20   คาบ       จำนวน  0.5  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บรรยายจุดประสงค์แล เนื้อหาของ งานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์และวิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  วิเคราะห์  วิจารณ์  สร้างสรรค์งาน  เปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป์ ในรูปแบบตะวันออก และรูปแบบตะวันตก  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผล
ตอบรับของสังคม พร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่องานทัศนศิ ลป์ในสังคม     
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมด้วยภาพล้อเลียนหรือการ์ตูน เพื่อสื่อความหมาย  สามารถใช้ศัพท์ 
ทางทัศนศิลป์และเรื่องราวต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ    สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด   

ศ 1.1  ม.4 - 6/2 ,  ม.4 - 6/3  

ศ 1.2  ม.4 - 6/1 -  ม.4 - 6/3  

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ศ33101  ศิลปะ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6     ภาคเรียนที่  1         เวลา  20   คาบ         จำนวน  0.5  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สืบค้น วิเคราะห์  วิจารณ์  การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร  ปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์และแสดง
ละครในรูปแบบต่างๆ ประเมินคุณภาพและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป ์ และการละคร โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
อย่างเหมาะสม  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เปรียบเทียบการนำการแสดงนาฏศิลป์ไปใช้ในโอกาส
ต่างๆ  อธิบายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และการละครไทย  บทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ และการ
ละครในยุคสมัยต่างๆ  นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 3.1  ม.4 - 6/1 ,  ม.4 - 6/4 -  ม.4 - 6/8    

ศ 3.2  ม.4 - 6/1 -  ม.4 - 6/4 

รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ33102  ดนตรีไทย                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  6    ภาคเรียนที่  2       เวลา  20   คาบ          จำนวน  0.5  หน่วยกิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย ร้องเพลงหรือเล่นดนตรี
เดี่ยว สร้างเกณฑ์สำหรับประเมิ นคุณภาพการประพันธ์ และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม    
เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน   นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ใน
งานอื่นๆ วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ เปรียบเทียบ
ลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ อธิบายบทบาทของดนตรีไทยในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมของ
สังคม  นำเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ ดนตรีไทยในฐานะมรดกของชาติ  เห็นคุณค่าของดนตรีไทยที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.4 - 6/1 , ม.4 – 6/2 , ม.4 - 6/5 , ม.4 – 6/6 , ม.4 – 6/7 , ม.4 – 6/8  

ศ 2.2  ม.4 - 6/1 -  ม.4 - 6/5  

รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระพื้นฐาน 

ง 21101       การงานอาชีพ  1  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

ง 21102       การงานอาชีพ 2  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

ง 22101       การงานอาชีพ 3  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

ง 22102       การงานอาชีพ 4  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

ง 23101       การงานอาชีพ 5            2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

ง 23101       การงานอาชีพ 6  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

 รหัสวิชา ง 21101  รายวิชา การงานอาชีพ1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ขั ้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน หลักการ 
วิธีการจัดและตกแต่งห้องนอน ฯลฯ การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า 
การเตรียม การประกอบจัดตกแต่งและบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้  แนวทางการ
เลือกอาชีพ การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต  

โดยใช้กระบวนการวางแผนและลงมือปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการทำงานบ้าน  จัด
และตกแต่งห้อง  เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า เตรียม ประกอบจัด 
ตกแต่ง และบริการอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่นจัดสวน ใน
ภาชนะ ซ่อมแซมวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่าง
มีขั้นตอนอย่างมีเหตุผล ประเมินผล ปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการทำงาน ทำงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ ทำงาน รักความเป็นไทย รักชาติศาสน์กษัตริย์ มีเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพสุจริต และเห็นความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ มีจิตสาธารณะมีทักษะดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
ง 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

 รหัสวิชา ง 21102  รายวิชา การงานอาชีพ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ขั ้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน หลักการ 
วิธีการจัดและตกแต่งห้องนอน ฯลฯ การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า 
การเตรียม การประกอบจัดตกแต่งและบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้  แนวทางการ
เลือกอาชีพ การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต  

โดยใช้กระบวนการวางแผนและลงมือปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการทำงานบ้าน         
จัดและตกแต่งห้อง  เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า เตรียม ประกอบจัด 
ตกแต่ง และบริการอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่นจัดสวน ใน
ภาชนะ ซ่อมแซมวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่าง
มีขั้นตอนอย่างมีเหตุผล ประเมินผล ปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการทำงาน ทำงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ ทำงาน รักความเป็นไทย รักชาติศาสน์กษัตริย์ มีเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพสุจริต และเห็นความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ มีจิตสาธารณะมีทักษะดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
ง 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

รหัสวิชา ง 22101 รายวิชา การงานอาชีพ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแล 
รักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม    การ
ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย ความคิด สร้างสรรค์ การ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาในการจัดตกแต่ง
บ้าน ดูแลรักษาและตกแต่ง สวน จัดการผลผลิต เตรียม ประกอบจัดตกแต่งและบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้
ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายด้วยความคิดสร้างสรรค์
และใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า จัดประสบการณ์อาชีพ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ ทักษะการ ทำงาน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ และทักษะการจัดการ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ และทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาในการดำรงชีวิต ใช้กระบวนการทาง เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรมและความเสียสละ มีจิตสำนึกใน การทำงานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาวะ โลกร้อนและมีจิต
สาธารณะ  

 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3       
ง 4.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

รหัสวิชา ง 22102 รายวิชา การงานอาชีพ 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแล 
รักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม การ
ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย ความคิด สร้างสรรค์ การ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาในการจัดตกแต่ง
บ้าน ดูแลรักษาและตกแต่ง สวน จัดการผลผลิต เตรียม ประกอบจัดตกแต่งและบริการอาหารหรือเครื่ องดื่ม 
ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้
ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายด้วยความคิดสร้างสรรค์
และใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า จัดประสบการณ์อาชีพ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ ทักษะการ ทำงาน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ และทักษะการจัดการ เพื่อให้เกิด
ความรู้ และทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาในการดำรงชีวิต ใช้กระบวนการทาง เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรมและความเสียสละ มีจิตสำนึกใน การทำงานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาวะ โลกร้อนและมีจิต
สาธารณะ  

 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3       
ง 4.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

รหัสวิชา ง 23101 รายวิชา การงานอาชีพ 5  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1  

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงาน หลักการ วิธีการ ซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า การสร้างชิ้นงาน การเตรียม 
การประกอบอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช ระดับของ
เทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การอ่านแบบจาก ภาพถ่ายเพ่ือนำไปสู่
การสร้างต้นแบบ การหางานจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกทรอนิกส์ การวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่ อาชีพ หลักการประเมิน
ทางเลือกอาชีพ โดยใช้กระบวนการการทำงานร่วมกัน และทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลอย่างประณีต สร้างชิ้นงาน ประดิษฐ์ บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ขยายพันธุ์พืช ออกแบบโดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ 
หรือวิธีการตามขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม วิเคราะห์แนวทางเข้า
สู ่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ  ที ่สอดคล้องกับความรู ้ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง  เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการ 
จัดการเพ่ือประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพธุรกิจประเภท ต่าง 
ๆ มีประสบการณ์ในงานอาชีพ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รัก ความเป็น
ไทย รักชาติศาสน์กษัตริย์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ สามารถพึ่งตนเอง ได้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3   
ง 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

รหัสวิชา ง 23102 รายวิชา การงานอาชีพ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2  

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงาน หลักการ วิธีการ ซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า การสร้างชิ้นงาน การเตรียม 
การประกอบอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช ระดับของ
เทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การอ่านแบบจาก ภาพถ่ายเพ่ือนำไปสู่
การสร้างต้นแบบ การหางานจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกทรอนิกส์ การวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่ อาชีพ หลักการประเมิน
ทางเลือกอาชีพ โดยใช้กระบวนการการทำงานร่วมกัน และทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลอย่างประณีต สร้างชิ้นงาน ประดิษฐ์ บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ขยายพันธุ์พืช ออกแบบโดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ 
หรือวิธีการตามขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม วิเคราะห์แนวทางเข้า
สู ่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ  ที ่สอดคล้องกับความรู ้ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง  เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการ 
จัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพธุรกิจประเภท 
ต่างๆ มีประสบการณ์ในงานอาชีพ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รัก ความ
เป็นไทย รักชาติศาสน์กษัตริย์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ สามารถพึ่งตนเอง ได้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3   
ง 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระพื้นฐาน 

ง 31103        การงานอาชีพ  1  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

ง 32101        การงานอาชีพ 2  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

ง 33102        การงานอาชพี 3  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

รหัสวิชา ง ง31103 รายวิชา การงานอาชีพ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์ หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเ รียนและชุมชน หลักการ
ทำงานตามกระบวนการทำงาน หลักการเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การดูแลรักษาทำความ 
สะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์ หลักการบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น พัดลม กาต้มน้ำไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และหลักการ
ดำเนินการทางธุรกิจ วิธีการทำงาน การสร้างผลงาน การทำงานร่วมกัน การจัดการในการทำงาน การแก้ปัญหาใน
การทำงาน ทักษะการแสวงหาความรู้ การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ 
ทำงานด้วยกระบวนการ PDCA  ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน การจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ในการทำงานด้วยกระบวนการ PDCA  มีคุณธรรมและลักษณะ นิสัยในการทำงานใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
รักษาความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 

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

 

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

รหัสวิชา ง32101 รายวิชา การงานอาชีพ 2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันบทบาท
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การเลือกใช้ ซ่อมแซม ตกแต่งและตัดเย็บเสื้อผ้า
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การออกแบบเทคโนโลยี โดยเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเองหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถ่ายทอดความคิดของวิธีการสร้างผลงานเป็น
แบบจำลองความคิดและใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานอภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ 
และเลือกนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอาชีพ ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานและทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือ
การดำรงชีวิต ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่อ
อาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยี
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัด  
ง 1.1. ม.4-6/1,4-6/2,4-6/3,4-6/4,4-6/5,4-6/6,4-6/7  
ง 2.1 ม.4-6/3,4-6/4,4-6/5 ง 4.1 ม.4-6/1,4-6/2,4-6/3,4-6/4  
 

รวม 14 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนเวลาเรียน 20 ชั่วโมง    

รหัสวิชา ง33102 รายวิชา พื้นฐานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่1 

จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  หลักการ
ทำงานตามกระบวนการทำงาน หลักการเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การดูแลรักษาทำความ 
สะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์ หลักการบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น พัดลม กาต้มน้ำไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และหลักการ
ดำเนินการทางธุรกิจ วิธีการทำงาน การสร้างผลงาน การทำงานร่วมกัน การจัดการในการทำงาน การแก้ปัญหาใน
การทำงาน ทักษะการแสวงหาความรู้ การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ 
ทำงานด้วยกระบวนการ PDCA  ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน การจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ในการทำงานด้วยกระบวนการ PDCA  มีคุณธรรมและลักษณะ นิสัยในการทำงานใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
รักษาความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

 
ตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
สาระพื้นฐาน 

อ 21101       ภาษาอังกฤษ 1    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
อ 21102       ภาษาอังกฤษ 2    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
อ 22101       ภาษาอังกฤษ 3    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
อ 22102       ภาษาอังกฤษ 4    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
อ 23101       ภาษาอังกฤษ 5    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
อ 23102       ภาษาอังกฤษ 6    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1  รหัสวิชา อ 21101             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่  1                          เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

ปฏิบ ัต ิตามคำส ั ่ ง   คำขอร ้อง   คำแนะนำและคำช ี ้แจงง ่ายๆ   ที ่ฟ ังและอ ่าน   อ่านออกเส ียง
ข้อความ  นิทาน  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่อ่าน  ระบุหัวข้อ
เรื ่อง (topic) ใจความสำคัญ (main  idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม  สถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  ใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  และคำชี้แจงตาม
สถานการณ์  พูดและแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู ้ส ึกและความคิดเห็นของตนเองเกี ่ยวกับเรื ่องต่างๆ   ใกล้
ตัว  กิจกรรมต่างๆ  ของงท้องถิ่นพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  ประกอบอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  พูด/เขียน  สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   พูดเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื ่อง
ต่างๆ  ใกล้ตัว  พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ  ประกอบกับใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนเอง  บรรยายเกี ่ยวกับ
เทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจ้าของภาษา   เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาและตนเองกับของ
ไทย  ค้นคว้า  รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้  และ
นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษาและสถานที่ที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตนเองใช้ภาษาต่าง ประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า   ความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ  จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการฟัง  การพูด  การอ่าน
และการเขียน  ในการสืบหาความรู้  การทำงานร่มกับผู ้อื ่นอย่างมีความสุข  มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล  การอภิปรายการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  

ต. 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ต. 1.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3   
ต. 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  
ต. 2.2 ม.1/1 ม.1/2  
ต. 3.1 ม.1/1   
ต. 4.1 ม.1/1 
ต. 4.2 ม.1/1  

รวมทั้งหมด   20 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 2  รหัสวิชา อ 21102         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่  2    เวลา  60  ชั่วโมง     จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ปฏิบ ัต ิตามคำส ั ่ ง   คำขอร ้อง   คำแนะนำและคำช ี ้แจงง ่ายๆ   ที ่ฟ ังและอ ่าน   อ่านออกเส ียง
ข้อความ  นิทาน  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่อ่าน  ระบุหัวข้อ
เรื ่อง (topic) ใจความสำคัญ (main  idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม  สถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  ใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  และคำชี้แจงตาม
สถานการณ์  พูดและแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู ้ส ึกและความคิดเห็นของตนเองเกี ่ยวกับเรื ่องต่างๆ   ใกล้
ตัว  กิจกรรมต่างๆ  ของงท้องถิ่นพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  ประกอบอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  พูด/เขียน  สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   พูดเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื ่อง
ต่างๆ  ใกล้ตัว  พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ  ประกอบกับใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนเอง  บรรยายเกี ่ยวกับ
เทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู ่และประเพณีของเจ้าของภาษา   เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาและตนเองกับของ
ไทย  ค้นคว้า  รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้  และ
นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษาและสถานที่ที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตนเองใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า   ความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ  จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการฟัง  การพูด  การอ่าน
และการเขียน  ในการสืบหาความรู้  การทำงานร่มกับผู ้อื ่นอย่างมีความสุข  มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล  การอภิปรายการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้       
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  

ต. 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ต. 1.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3   
ต. 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  
ต. 2.2 ม.1/1 ม.1/2  
ต. 3.1 ม.1/1   
ต. 4.1 ม.1/1 
ต. 4.2 ม.1/1  

รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 3   รหัสวิชา อ 22101              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่  1                           เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ปฏิบ ัต ิตามคำส ั ่ ง   คำขอร ้อง   คำแนะนำและคำช ี ้แจงง ่ายๆ   ที ่ฟ ังและอ ่าน   อ่านออกเส ียง
ข้อความ  ข่าว  ประกาศและบทร้อยกรอง (poem)  สั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุเขียนข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน  เลือกหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main  idea) บอกรายละเอียดและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผล  ยกตัวอย่างง่ายๆ  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ
และคำชั้แจงและอธิบายตามสถานการณ์  พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์
และข่าวแหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูด/เขียน  สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง
ต่างๆ  ใกล้ตัว  ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  ใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกริยาท่าทางเหมาะสมตามกับ
บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิต
ความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอก
ความเหมือนและความแตกต่างเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคต่างๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวมสรุปข้อมูลต่างๆ  จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ  เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ   
                    
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  

ต. 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ต. 1.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
ต. 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
ต. 2.2 ม.2/1 ม.2/2  
ต. 3.1 ม.2/1   
ต. 4.1 ม.2/1 
ต. 4.2 ม.2/1 ม.2/2 

 
รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 4  รหัสวิชา อ22102       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่  2    เวลา  60  ชั่วโมง         จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

ปฏิบ ัต ิตามคำส ั ่ ง   คำขอร ้อง   คำแนะนำและคำช ี ้แจงง ่ายๆ   ที ่ฟ ังและอ ่าน   อ่านออกเส ียง
ข้อความ  ข่าว  ประกาศและบทร้อยกรอง (poem)  สั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุเขียนข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน  เลือกหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main  idea) บอกรายละเอียดและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผล  ยกตัวอย่างง่ายๆ  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ
และคำชั้แจงและอธิบายตามสถานการณ์  พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์
และข่าวแหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูด/เขียน  สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง
ต่างๆ  ใกล้ตัว  ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกริยาท่าทางเหมาะสมตามกับ
บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิต
ความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอก
ความเหมือนและความแตกต่างเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคต่างๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย   ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวมสรุปข้อมูลต่างๆ  จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ  เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ                      
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  

ต. 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ต. 1.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   
ต. 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
ต. 2.2 ม.2/1 ม.2/2  
ต. 3.1 ม.2/1   
ต. 4.1 ม.2/1 
ต. 4.2 ม.2/1 ม.2/2 
 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 5      รหัสวิชา อ23101      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่  1                         เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำคำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟัง  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ข้อความ
โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main  idea) รายละเอียด
สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ   พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่าง
ประกอบ  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  สถานการณ ์ ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม   ใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจงและคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี ่ยวกับเรื ่องต่างๆ กิจกรรม  ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์/ข่าวเหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระหัวเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และ
เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของเจ้าของภาษและ
นำไปใช้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นในห้องเรียน   ใน
สถานศึกษา  ชุมชนและสังคมใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวมความรู้/ข้อมูลต่างๆ  จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น
เป็นภาษาต่างประเทศ             
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

ต. 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ต. 1.3  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3   
ต. 2.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  
ต. 2.2  ม.3/1 ม.3/2  
ต. 3.1  ม.3/1   
ต. 4.1  ม.3/1 
ต. 4.2  ม.3/1  ม.3/2 
 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 6  รหัสวิขา อ23102         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่  2    เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำคำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟัง  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ข้อความ
โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main  idea) รายละเอียด
สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่าง
ประกอบ  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  สถานการณ ์ ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม   ใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจงและคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี ่ยวกับเรื ่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์/ข่าวเหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระหัวเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และ
เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของเจ้าของภาษและ
นำไปใช้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นในห้องเรียน   ใน
สถานศึกษา  ชุมชนและสังคมใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวมความรู้/ข้อมูลต่างๆ  จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น
เป็นภาษาต่างประเทศ                      
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

ต. 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ต. 1.3  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3   
ต. 2.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  
ต. 2.2  ม.3/1 ม.3/2  
ต. 3.1  ม.3/1   
ต. 4.1  ม.3/1 
ต. 4.2  ม.3/1  ม.3/2 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
สาระพื้นฐาน 

อ 31101       ภาษาอังกฤษ 1    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อ 31102       ภาษาอังกฤษ 2    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อ 32101       ภาษาอังกฤษ 3    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อ 32102       ภาษาอังกฤษ 4    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อ 33101       ภาษาอังกฤษ 5    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อ 33102       ภาษาอังกฤษ 6    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ 31101           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1                        เวลา  40  ชั่วโมง           จำนวน  1 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ขั้นตอน คำชี้แจง คำอธิบาย พูด เขียน สนทนา นำเสนอข้อมูล
ส่วนตัว ประสบการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นความน่าสนใจในสังคม ประกาศ โฆษณา เรื่องสั้น พูดทักทาย คำกล่าวลา 
คำขอบคุณ คำขอโทษ คำขอร้อง แสดงความต้องการ ตอบรับหรือปฏิเสธ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ ยว 
อาหาร และอาชีพในท้องถิ่น แสดงความรู้สึกโดยใช้เหตุผลประกอบ ใช้คำศัพท์ วลี สำนวนได้ถูกต้อง เปรียบเทยีบ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษาและของไทยได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น หรือใช้เพื่อการศึกษาต่อ 

โดยใช้ กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติ การอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ   การบันทึก
สรุป  การศึกษาค้นคว้า  การอภิปราย  การสนทนาการใช้พจนานุกรม การเข้าร่วมกิจกรรม  การนำเสนอ การ
แสดงความคิดเห็น การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็น
ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่อย่างพอเพียง 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.4-6/1-4  

ต. 1.2 ม.4-6/1-5  
ต. 1.3 ม.4-6/1-3  
ต. 2.1 ม.4-6/1-3  
ต. 2.2 ม.4-6/1-2  
ต. 3.1 ม.4-6/1  
ต. 4.1 ม.4-6/1  
ต. 4.2 ม.4-6/1-2 
 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 2  รหัสวิชา อ 31102       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2     เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ขั้นตอน คำชี้แจง คำอธิบาย พูด เขียน สนทนา นำเสนอข้อมูล
ส่วนตัว ข่าว เหตุการณ์ในสังคม ประกาศ โฆษณา เรื่องสั้น พูดทักทาย คำกล่าวลา คำขอบคุณ คำขอโทษ คำขอร้อง 
แสดงความต้องการ ตอบรับหรือ ปฏิเสธ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมลพิษและภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น ใช้ศัพท์ วลี 
สำนวนได้ถูกต้อง เดาความหมายคำศัพท์จากบริบทได้ เปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทยได้ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

โดยใช้ กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติ การอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การบันทึก
สรุป การศึกษาค้นคว้า การอภิปราย การสนทนา การใช้พจนานุกรม การเข้าร่วมกิจกรรม  การนำเสนอ การแสดง
ความคิดเห็น การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  รักความเป็น
ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่อย่างพอเพียง 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.4-6/1-4  

ต. 1.2 ม.4-6/1-5  
ต. 1.3 ม.4-6/1-3  
ต. 2.1 ม.4-6/1-3  
ต. 2.2 ม.4-6/1-2  
ต. 3.1 ม.4-6/1  
ต. 4.1 ม.4-6/1  
ต. 4.2 ม.4-6/1-2 
 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 3    รหัสวิชา อ 32101          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่  1                         เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1  หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ  คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำอธิบาย คำบรรยาย ข้อมูล ประเด็นที่ฟัง
และอ่าน ข้อความ ประกาศ โฆษณา ประโยค กราฟ ตาราง อักษรย่อ เรื่องที่เป็นสารคดี บันเทิงคดี การสมมติ
คำสันธาน คำสรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื ่องใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ในท้องถิ่น คำขอร้อง การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง ข้อมูลการเดิน
ทางการเล่นกีฬาพื้นบ้าน  กิจกรรมตามความสนใจภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส 
สถานที่ ของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การร้องเพลง การเล่านิทาน 
โครงสร้างประโยค สำนวนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อาชีพในชุมชน ข้อมูล ความรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน และ
สถานศึกษา 
 โดยใช้ กระบวนการทางภาษาการสังเกต การเปรียบเทียบ การตีความ วิเคราะห์ การสื่อสาร การปฏิบัติ 
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน   
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.4-6/1-4  

ต. 1.2 ม.4-6/1-5  
ต. 1.3 ม.4-6/1-3  
ต. 2.1 ม.4-6/1-3  
ต. 2.2 ม.4-6/1-2  
ต. 3.1 ม.4-6/1  
ต. 4.1 ม.4-6/1  
ต. 4.2 ม.4-6/1-2 
 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ32102       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2     เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน  1หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ  คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย   คำบรรยาย 
ประกาศเตือนภัยต่างๆ  ยาและการใช้ยา  การใช้อุปกรณ์ และสิ่งของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทร้อย
กรองและละครสั้น ประโยคและข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  แผนภูมิ เนื้อหาจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื ่น เรื ่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน สถานที่สำคัญ ในท้องถิ่น และ
ประเทศชาติเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์
ความการตีความ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จำลองหรือสถานการณ์จริง ประเด็นข่าว กิจกรรมข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น สังคม และโลก 
กิริยาท่าทางและมารยาททางสังคมในการสนทนา วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษาที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาความเชื่อ เรื่องจากภาพยนตร์ บทบาทสมมติเทศกาลและวันสำคัญของเจ้าของภาษา 
โครงสร้างประโยค ข้อความ คำพังเพย สุภาษิต ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  
 โดยใช้ กระบวนการทางภาษาการสังเกต การเปรียบเทียบ การตีความ วิเคราะห์ การสื่อสาร  การปฏิบัติ 
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน 
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.4-6/1-4  

ต. 1.2 ม.4-6/1-5  
ต. 1.3 ม.4-6/1-3  
ต. 2.1 ม.4-6/1-3  
ต. 2.2 ม.4-6/1-2  
ต. 3.1 ม.4-6/1  
ต. 4.1 ม.4-6/1  
ต. 4.2 ม.4-6/1-2 
 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ 33101           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่  1                                    เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 

ศึกษา คำอธิบาย คำบรรยาย ประกาศเตือนภัยต่างๆ คำแนะนำข่าวสารต่างๆ ประกาศ โฆษณา การใช้
พจนานุกรม การอ่าน ข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ระหว่างบุคคล ข่าว เหตุการณ์ ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน วิกฤตเศรษฐกิจ ภาษาท่ีใช้ในการเสนอ ปฏิเสธ ความ
ช่วยเหลือ Would you please…?, Of course not, I’m afraid, I don’t mind. การนำเนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
การเลือกใช้ภาษา ท่าทาง น้ำเสียงในการสนทนา มารยาทสังคม และวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทศกาล และการใช้ภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น และการประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก ฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล การค้นคว้า การบันทึกสรุป การแสดง
บทบาทสมมติ การสนทนา การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อให้ ผู้เรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน เลือกใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ระดับ
ของบุคคล กาลเวลา และโอกาส รู้จักมารยาทในการเข้าสังคมตะวันตก นำเสนอความคิดเห็นของตน และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รักท้องถิ่น รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ช่วยลดสภาวะโลกร้อน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมอังกฤษ ขณะเดียวกันมีความชื่นชม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.4-6/3-4  

ต. 1.2 ม.4-6/1-4  
ต. 1.3 ม.4-6/1-3  
ต. 2.1 ม.4-6/1  
ต. 2.2 ม.4-6/1  
ต. 3.1 ม.4-6/1  
ต. 4.2 ม.4-6/1 
 

รวมทั้งหมด   13  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  6 รหัสวิชา อ 33102                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2    เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน  1  หน่วยกิต 

ศึกษา ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น การอ่าน Poems ต่างๆ การจับใจความสำคัญ 
การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ ประโยค ข้อความ ที่ใช้แสดงความคิดเห็น การใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์คำ และโครงสร้างของคำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำศัพท์ สำนวนภาษาท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ และเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ การวิเคราะห์ ข่าว เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย 
การยกตัวอย่างและการให้เหตุผลประกอบ การช่วยลดสภาวะโลกร้อน และเหตุการณ์ในท้องถิ่น กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาเพ่ือแนะนำ อาชีพในท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ
โรงเรียน ข้อมูลท้องถิ่นที่น่าท่องเที่ยว และข้อมูลประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนักฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล การค้นคว้า การบันทึกสรุป การแสดงบทบาท
สมมติ การสนทนา การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ือให้ ผู้เรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน เลือกใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ระดับของ
บุคคล กาลเวลา และโอกาส รู้จักมารยาทในการเข้าสังคมตะวันตก นำเสนอความคิดเห็นของตน และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักท้องถิ่น รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิต
สาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ช่วยลดสภาวะโลกร้อน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
อังกฤษ ขณะเดียวกันมีความชื่นชม และจิตสำนึกในความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ต. 1.1 ม.4-6/2- 4 

ต. 1.2 ม.4-6/2, 4 
ต. 1.3 ม.4-6/1,2 
ต. 2.1 ม.4-6/1,3  
ต. 2.2 ม.4-6/1,2  
ต. 3.1 ม.4-6/1  
ต. 4.1 ม.4-6/1  
ต. 4.2 ม.4-6/1 
 

รวมทั้งหมด   13  ตัวชี้วัด 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ที่  81 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

----------------------------------------------------------- 
เพื่อให้บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่
จัดทำสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตและกา รประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษา” อยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชา
เหนือสถานศึกษาขึ ้นไปหนึ ่งระดับ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประกอบด้วย 

1. นายดำรง   ศรพรม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม   ประธานกรรมการ                     
2. นางสาวไอยลดา  พลเยี่ยม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
3. นายวีระชัย   อุไรรางกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ 
4. นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
5. นายศรัณย์    โชคลาภ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   กรรมการ 

ศาสนาและวัฒนธรรม     

6. นางสาวรัชริน   พุ่มพวง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
7. นางวรรณา   ตรีอุดม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      กรรมการ 
8. นายชวิศ   ผิวเงิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
9. นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ     
10. นายนัฐวุฒิ   เมฆเลื่อน  กิจกรรม กรรมการพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ    
11. นางวรรณา ตรีอุดม  หัวหน้างานวิชาการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดสัดส่วน

สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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๒. จัดทำคู่มือคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว  ให้สอดคล้องและเป็นตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ให้เป็น
ปัจจุบัน 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

๔. ประสานความร่วมมือจากบุคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและนำข้อมูลป้อนกลับ
จากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๗. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นเรียน ระดับช่วงชั้นระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปี

ที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาถัดไป 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง      

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และปฏิบั ติหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล หากมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ทราบตามลำดับต่อไป 

           ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

                สั่ง  ณ   วันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
                                                 
 
    ลงชื่อ     
                                                                   (นายประธาน    ทวีผล) 
                                                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 


