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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 อนุสนธิตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการ  เรียนรูและ
ตัวชี้วัด กลํุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลํุมสาระ การเรียนรู สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ส่ัง ณ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๖๐ ประกอบค าส่ังส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ั นพื้นฐาน  ท่ี 
๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให๎ เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู และ ตัวชี้วัดกลํุมสาระ การเรียนรู คณิตศาสตร์ และ  
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่ัง 
ณ วันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๙๒๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และ สาระท่ี ๓ เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการส่ือสาร ในกลํุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปล่ียนช่ือกลํุมสาระ การเรียนรู ส่ัง ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๖๑ และ 
ค าส่ังส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๙๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครง สร๎างเวลาเรียน  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
อาศัยอ านาจตามความในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให๎ สถานศึกษามี
หน๎าท่ีส าคัญ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและ ด าเนินการใช๎ หลักสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพ
หลักสูตรด๎วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัด  และประเมินผล โดย
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สาระการเรียนรู ทองถิ่น 
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความต๎องการการของผ๎ูเรียน 
 โดยทุกภาคสํวนวนเขมามีสําวนรํวม ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจึงไ ดพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามค าส่ัง กระทรวงศึกษาธิการและ ค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นท่ีเรียบร๎อย แลว ท้ังนี้ หลักสูตรโรงเรียนได รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อ  วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศ ให๎ใช๎หลักสูตร
โรงเรียน ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
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ความน า 
 

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ น าไปสูการ พัฒนา
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลํุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลํุม 
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ท่ีมีความเหมาะสม  สอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพ แวดล๎อม  และความรู ทางวิทยา ศาสตร์  และ
เทคโนโลยีท่ี เจริญก๎าวหน๎าอยํางรว ดเร็วเป็นการพัฒนาสํงเสริม ศักยภาพคนของ ชาติให๎ สามารถเพิ่มขีด  
ความสามารถในการ แขํงขัน ของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ให๎มีคุณภาพและ  
มาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวร รษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ ผ๎ูเรียน 
มีศักยภาพในการ แขํงขั นและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาด๎วย การวางแผนและ ด าเนินการใช๎ หลักสูตร การเพิ่มพูน  
คุณภาพ หลักสูตรด๎วย การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท า ระเบียบการวัดและ  
ประเมินผล สอดคล องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สาระการเรียนรู ทองถิ่นสภาพปัญญาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท๎อง ถิ่นและ ความต๎ องการของ ผ๎ูเรียน โดยทุก ภาคสํวน  โรงเรียนสมเด็จพระปิย
มหาราชรมณียเขต ไดด าเนินการ ประเมินผลการ ใช๎หลักสูตรสถานศึกษา เป็นระยะอยํางตํอเนื่อง และ น า
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดกลํุมสาระ การเรียนรู คณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และสาระ ภูมิศาสตร์ใน
กลํุมสาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัดของรายวิชาอื่นจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และสาระการเรียนรู๎
ท๎องถิ่นมาใช๎เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต พุทธศักราช ๒๕๖๑ ท้ัง
การก าหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน๎นใหน๎ักเรียนโรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต เป็นผ๎ู ประพฤติดีและมีความรู๎ สมดังปรัชญาของโรงเรียนรวมท้ังมีทักษะท่ี จ าเป็นใน
การด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง  อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นทิศทางทางหลักในการจัดโครงสร๎างเวลาเรียน โครงสร๎างรายภาคเรียนและ ค าอธิบายรายวิชา โดยผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
ทุกฝุายรํวมกัน กันพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ท าให๎ห ลักสูตรสถานศึกษามี
คุณภาพ รวมท้ังมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมตามความต๎องการของ ทองถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนทุกกลํุมเปูาหมาย  
 ท้ังนี้การจัดหลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จะประสบความส าเร็จตามเปูา หมายท่ี
คาดหวังได ทุกฝุายทีเกี่ยวข๎องต๎องมีสํวน รับผิดชอบ โดยรํวมกันท างานอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง ในการ
วางแผน ด าเนินการสํงเสริมตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขต ใหม๎ีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรู ท่ีก าหนดไวหลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิย
มหาราชรมณียเขต พุทธศักราช ๒๕๖๑  
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๔  
๔ 

 

วิสัยทัศน์ 
สร๎างโอกาสทางการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะการด ารงชีวิต ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสารเป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาในการ 

ทอดความคิด ความรูความเข๎าใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ
อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจราจําตํอรองเพื่อขจัดและลด ปัญหาความขัดแย๎ง 
ตําง ๆ  การเลือกรับหรือไม รับรู๎ข๎อมูลขําวสารด๎วย หลักเหตุผลและความ ถูกต๎องตลอดจนการ  เลือกใช๎วิธีการ
ส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิ ด เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห การคิด  อยําง
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิด เป็นระบบ  เพื่อน าไปสูการสร๎างองค์ ความรูหรือ สารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยํางเหมาะสม  

๓. ความสามารถในการแก ปัญหาเป็นนความสามารถใ นการแกปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ  ท่ีเผชิญได
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข๎อมูลสารสนเทศ  เขาใจความ สัมพันธ์  และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณตําง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและ แก๎ไขปัญหา  
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล๎อม 

๔. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรูด๎วยตนเอง การเรียนรูอยํางตํอเนื่อง การท างาน  และอยูํรํวมกัน ในสังคมด๎วยการสร๎าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล  การจัดการปัญหา และความขัดแย๎งตําง ๆอยํางเหมาะสม  การปรับตัวให๎
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ สภาพแวดล๎อม  และการรู จักหลีกเล่ียง  พฤติกรรมไม พึงประสงค์ท่ีสํงผล
กระทบตํอตนเองและผ๎ูอื่น 

 ๕. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ  และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู การส่ือสาร การท างาน การ
แกปัญหาอยํางสร๎างสรรค์และถูกต๎องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  ๑.๑ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  
  ๑.๒ ธ ารงไวซึ่งความเป็นไทย 
  ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
  ๒.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
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๕  
๕ 

 

 ๒. ซื่อสัตยส์ุจริต 
  ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตํอตนเองท้ังกาย และวาจา ใจ  
  ๒.๒ ประพฤติตรงตามเป็นจริงตํอผู๎อื่นท้ัง กาย วาจา ใจ  
 ๓. มีวินัย  
  ๓.๑ ประพฤติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข๎อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม  
 ๔. ใฝุเรียนรู๎  
  ๔.๑ ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน และเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู  
  ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด๎วยการเลือก 
        ใช๎ส่ืออยํางเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรูและสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 ๕. อยูํอยํางพอเพียง  
  ๕.๑ ด าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  
  ๕.๒ มีภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูํในสังคมไดอยํางมีความสุข  
 ๖. มุํงมั่นในการท างาน  
  ๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในหน๎าท่ีการงาน  
  ๖.๒ ท างานด๎วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให๎ส าเร็จตามเปูาหมาย  
 ๗. รักความเป็นไทย  
  ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตญัญูกตเวที 
  ๗.๒ เห็นคุณคําและใช๎ภาษาไทยในการส่ือสารไดอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
  ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  
 ๘. มีจิตสาธารณะ  
  ๘.๑ ชํวยเหลือผ๎ูอื่นด๎วยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน  
  ๘.๒ เข๎ารํวมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
 ๙. มีความรูพื้นฐานในยุคดิจิทัล  
 ๑๐. มีความสามารถคิดประดิษฐ์อยํางสร๎างสรรค์  
 ๑๑. ส่ือสารอยํางมีประสิทธิผล  
 ๑๒. มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  
 ๑๓. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
 

แผนการเรียน 
 หลักสูตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลั กสูตรแกนกลาง  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน ส าหรับ  
ผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนต๎น  ๒๒ หนํวยกิต ตอป รวม ๖๖ หนํวยกิต ลอดหลักสูตร และส าหรับผ๎ู เรียน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๑ หนํวยกิต ตลอดหลักสูตร จัดให๎มีกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนทุกระดับช้ัน  ช้ันปีละ 
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๖  
๖ 

 

๑๒๐ ช่ัวโมง รวม ๓๖๐ ช่ัวโมงตลอดหลักสูตร และจัดสาระการเรียนรู เพิ่มเติม ให๎นักเรียนได ฝึกทักษะ และ
กระบวนการเรียนรูโดยค านึงถึงศักยภาพและพัฒนาการตามชํวงวัยของ ผ๎ูเรียนสอดคลองกับจุดเน๎นและความพร
อมของสถานศึกษา โดยจัดแผนการเรียนใหน๎ักเรียนไดเรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้  
 ๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
  ๑.๑ หองเรียนท่ัวไป  นักเรียนท่ัวไป เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติ มบางสํวนตามความถนัดและความ
สนใจ และมีวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ 
   -  วิชา IS๑ 
   - วิชา IS๒ 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๒.๑ หองเรียนพิเศษ  
   ๒.๑.๑ นักเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล๎อม 
   ๒.๒.๒ นักเรียนห๎ องเรีย นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของโรงเรียนสมเด็จพระปิย
มหาราชรมณียเขต 
 นักเรียนท้ังสองห๎องใช๎โครงสร๎างหลักสูตรห๎องเรียนพิเศษเหมือนกัน แตกตํางกันท่ีการเข๎ารํวมกิจกรรมท่ี
ทางเครือขํายก าหนด 
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๗  
๗ 

 

โครงสร๎างเวลาเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม/ระดับ 

เวลาเรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษา         
ตอนปลาย 

ป. ๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎  

ภาษาไทย 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐(๓
นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ประวัติศาสตร ์
 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน๎าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร ์

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๓๒๐ 
(๘นก.) 

๘๐ 
(๒ นก) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓นก.) 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

การงานอาชีพ 
 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐  
 

๘๐ ๘๐ 
 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

ภาษาตํางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่สถาน ศึกษาจัดเพิ่มเติม ตาม
ความพร๎อมและจุดเน๎น 

ปีละไมน่้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง ปีละไมน่้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

ไมํน๎อยกวํา 
๑,๖๐๐ 
ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมน่้อยกว่า  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ี ไมน่้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี รวม ๓  ปี 
ไมํน๎อยกวํา 

๓,๖๐๐ 
ชั่วโมง 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘  
๘ 

 

โครงสร๎างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ก าหนดกรอบ
โครงสร๎างกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมเพิ่มเติม (ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เวลา (ชม) 
๒,๒๔๐ 

๑. กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัย ๑,๐๔๐ 
๒. กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ๔๐ 
๓. กิจกรรมหลักไตรรงค์ ๒๘๐ 
๔. กิจกรรมเสริมสร๎างภาวะผ๎ูน า ๒๘๐ 

๕. กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ๔๐ 

๖.  กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล๎อม ๕๖๐ 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙  
๙ 

 

โครงสรา้งหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ  

รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

๑.รายวิชาพื้นฐาน 
 ๑) ภาษาไทย 
 ๒) คณิตศาสตร์ 
 ๓) วิทยาศาสตร์ 
    -ฟิสิกส์ 
    -เคมี 
    -ชีววิทยา 
    -โลกและดาราศาสตร์ 
    -เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     -ศาสนา ศีลธรรม เศรษฐศาสตร์ ฯ 
     -ประวัติศาสตร์ 
 ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา 
     - สุขศึกษา 
 ๖) ศิลปะ 
 ๗) การงานอาชีพ 
 ๘) ภาษาตํางประเทศ 
    -ภาษาอังกฤษ 

 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
- 
- 
- 
- 

๑.๐ 
 

๑.๐ 
- 
 

๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
- 
- 
- 
- 

๐.๕ 
 

๑.๐ 
- 
 

๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๐.๕ 
๐.๕ 
- 
 

๑.๐ 

 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
- 
- 
- 

๑.๕ 
- 
 

๑.๐ 
- 
 

๐.๕ 
๐.๕ 
- 
 

๑.๐ 

 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
- 
- 
 

๑.๐ 
- 
 

๐.๕ 
๐.๕ 
- 
 

๑.๐ 

. 
๖.๐ 
๖.๐ 
๗.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๘.๐ 
๖.๐ 
๒.๐ 

 
๓.๐ 
๓.๐ 
๑.๕ 

 
๖.๐ 

รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ ๖.๐ ๖.๕ ๖.๐ ๖.๕ ๙.๕ ๔๑.๐ 

 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐  
๑๐ 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ  

รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

๒.รายวิชาเพิ่มเติม 
 ๑) คณิตศาสตร์ 
    -คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
    -คณิตศาสตร์ พสวท. 
 ๒) วิทยาศาสตร์ 
    -ฟิสิกส์ 
    -เคมี 
    -ชีววิทยา 
    -ดาราศาสตร์ 
    -เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทาง    
     วิทยาศาสตร์ 
    -ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต๎น 
    -โครงงานวิทยาศาสตร/์คณิตศาสตร์/    
      คอมพิวเตอร์   
    -เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓) สุขศึกษาและพลศึกษา 
    -พลศึกษา 
๔) การงานอาชีพ 
    -งานอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
๕) ภาษาตํางประเทศ 
    -ภาษาอังกฤษ 
    -ภาษาจีน 
 ๗) การศึกษาและค๎นคว๎าสร๎างองค์ความรู๎ 

 
 

๒.๐ 
- 
 

๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 
- 

๑.๐ 
 
- 
- 
- 
 

๐.๕ 
 
- 
 

๑.๐ 
๐.๕ 
- 

 
 

๒.๐ 
๐.๕ 

 
๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 
- 

๑.๐ 
 
- 
- 
- 
 

๐.๕ 
 
- 
 

๑.๐ 
๐.๕ 
- 

 
 

๒.๐ 
๐.๕ 

 
๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 
- 
- 
 

๑.๐ 
- 
- 
 

๐.๕ 
 
- 
 

๑.๐ 
๐.๕ 
- 

 
 

๒.๐ 
- 
 

๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 
- 
- 
- 
- 

๑.๐ 
(IS๑)* 

 
๐.๕ 

 
- 
 

๒.๐ 
- 

(IS๑)* 

 
 

๑.๐ 
- 
 

๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
- 
- 
- 
- 

๑.๐ 
(IS๒)* 

 
๐.๕ 

 
๑.๐*๑ 

 

๒.๐ 
- 

(IS๒)* 

 
 

๑.๐ 
- 
 
- 
- 
- 

๑.๐ 
- 
- 
- 
- 
 

 ๑.๐*๓ 

๐.๕ 
 

๑.๐*๒ 

 

๒.๐ 
๐.๕ 
- 

 
 

๑๐.๐ 
๑.๐ 

 
๙.๐ 
๗.๕ 
๗.๕ 
๑.๐ 
๒.๐ 

 
๑.๐ 
๒.๐ 
๑.๐ 

 
๓.๐ 

 
๐.๕ 

 

๙.๐ 
๒.๐ 
- 

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐ ๑๐.๕ ๑๐.๕ ๑๐.๕ ๑๐.๐ ๖.๕ ๖๐.๕ 

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๗.๐ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๖.๕ ๑๐๑.๕ 

หมายเหตุ : วิชา IS๑  IS๒ บูรณาการกับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
             :  ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมงแนะแนวบูรณาการในชั่วโมงโฮมรูม 
             :  *๑ / *๒  เป็นวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนเพ่ือไปประกอบอาชีพ 
             :  *๓  เป็นวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียนสามารถเลือกตามความสนใจได๎ 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑  
๑๑ 

 

 โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ  

รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 
๓.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑) กิจกรรมแนะแนว 
 ๒) กิจกรรมชุมนุม 
 ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๔) กิจกรรมทักษะการด ารงชีวิต 
 ๕) กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ 
     - กิจกรรมทัศนศึกษา 
     - กิจกรรมฟังบรรยายทางวิชาการ/ประชุม 
      วิชาการ 
     - กิจกรรมคําย 
     - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ํ

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมจ านวนชั่วโมงกิจกรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๘๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒  
๑๒ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วิชาพื้นฐาน รหัสวิชา หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน รหัสวิชา หน่วยกิต 

ภาษาไทย ท๓๑๑๐๑ ๑.๐ ภาษาไทย ท๓๑๑๐๒ ๑.๐ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค๓๑๑๐๑ ๑.๐ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค๓๑๑๐๒ ๑.๐ 
วิทยาการค านวณ  ว๓๑๑๙๑ ๑.๐ การออกแบบเทคโนโลยี ง๓๑๑๙๒ ๐.๕ 
สังคมศึกษา  ส๓๑๑๐๑ ๑.๐ สังคมศึกษา  ส๓๑๑๐๒ ๑.๐ 
สุขศึกษา พ๓๑๑๐๑ ๐.๕ สุขศึกษา พ๓๑๑๐๒ ๐.๕ 
ทัศนศิลป ์ ศ๓๑๑๐๑ ๐.๕ ดนตรี ศ๓๑๑๐๒ ๐.๕ 
การงานอาชีพ ๑ ง๓๑๑๐๑ ๐.๕ การงานอาชีพ ๒ ง๓๑๑๐๒ ๐.๕ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ๓๑๑๐๑ ๑.๐ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ๓๑๑๐๒ ๑.๐ 

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน  ๖.๕ รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน  ๖.๐ 

วิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๐๑ ค๓๑๒๐๑ ๒.๐ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๐๒ ค๓๑๒๐๒ ๒.๐ 
ฟิสิกส์ ๑ ว๓๑๒๐๑ ๒.๐ พีชคณิต ค๓๐๒๙๑ ๐.๕ 
เคมี ๑ ว๓๑๒๒๑ ๑.๕ ฟิสิกส์ ๒ ว๓๑๒๐๒ ๒.๐ 
ชีววิทยา ๑   ว๓๑๒๔๑    ๑.๕ เคมี ๒ ว๓๑๒๒๒ ๑.๕ 
เทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานฯ ๑ ว๓๐๒๙๑ ๑.๐ ชีววิทยา ๒ ว๓๑๒๔๒ ๑.๕ 
เทเบิลเทนนิส พ๓๑๒๐๑ ๐.๕ เทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานฯ ๒ ว๓๐๒๙๒ ๑.๐ 
ภาษาอังกฤษอําน เขียน ๐๗ อ๓๑๒๐๑ ๑.๐ วอลเลย์บอล พ๓๑๒๐๒ ๐.๕ 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต๎น ๑ จ๓๑๒๐๑ ๐.๕ ภาษาอังกฤษอํานเขียน ๐๘ อ๓๑๒๐๒ ๑.๐ 
   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

เบื้องต๎น ๒ 
จ๓๑๒๐๒ ๐.๕ 

รวมหนํวยกิตวิชาเพ่ิมเติม     ๑๐.๐ รวมหนํวยกิตวิชาเพ่ิมเติม     ๑๐.๕ 

รวมหนํวยกิตทั้งหมด  ๑๖.๕ รวมหนํวยกิตทั้งหมด     ๑๖.๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รหัสวิชา ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รหัสวิชา ชั่วโมง 

แนะแนว ก๓๑๙๐๑ ๒๐ แนะแนว ก๓๑๙๐๕ ๒๐ 
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู ๎ ก๓๑๙๐๒ ๒๐ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู ๎ ก๓๑๙๐๖ ๒๐ 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ก๓๑๙๐๓ ๒๐ เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ก๓๑๙๐๗ ๒๐ 
ทักษะการด ารงชีวิต ก๓๑๙๐๔ ๒๐ ทักษะการด ารงชีวิต ก๓๑๙๐๘ ๒๐ 
กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ - - กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ - - 

รวมชั่วโมงกิจกรรม  ๘๐ รวมชั่วโมงกิจกรรม  ๘๐ 

 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓  
๑๓ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
วิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา หนํวยกิต วิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา หนํวยกิต 

ภาษาไทย ท๓๒๑๐๑ ๑.๐ ภาษาไทย ท๓๒๑๐๒ ๑.๐ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค๓๒๑๐๑ ๑.๐ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค๓๒๑๐๒ ๑.๐ 
สังคมศึกษา  ส๓๒๑๐๑ ๑.๐ สังคมศึกษา  ส๓๒๑๐๓ ๑.๐ 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๓๒๑๐๒ ๑.๐ ประวัติศาสตร์ ๒ ส๓๒๑๐๔ ๑.๐ 
สุขศึกษา พ๓๒๑๐๑ ๐.๕ สุขศึกษา พ๓๒๑๐๒ ๐.๕ 
นาฏศิลป ์ ศ๓๒๑๐๑ ๐.๕ ดนตรี ศ๓๒๑๐๒ ๐.๕ 
การงานอาชีพ ง๓๒๑๐๑ ๐.๕ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ๓๒๑๐๒ ๑.๐ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ๓๒๑๐๑ ๑.๐    

รวมหนํวยกิตวิชาพ้ืนฐาน  ๖.๕ รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน  ๖.๐ 

วิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน รหัสวิชา หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๐๓ ค๓๒๒๐๑ ๒.๐ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๐๔ ค๓๒๒๐๒ ๒.๐ 
ตรรกศาสตร ์ ค๓๐๒๙๒ ๐.๕ ฟิสิกส์ ๔ ว๓๒๒๐๓ ๒.๐ 
ฟิสิกส์ ๓ ว๓๒๒๐๓ ๒.๐ เคมี ๔ ว๓๒๒๒๔ ๑.๕ 
เคมี ๓ ว๓๒๒๒๓ ๑.๕ ชีววิทยา ๔ ว๓๒๒๔๔ ๑.๕ 
ชีววิทยา ๓ ว๓๒๒๔๓ ๑.๕ บาสเกตบอล พ๓๒๒๐๒ ๐.๕ 
ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน ว๓๐๒๘๕ ๑.๐ ภาษาอังกฤษอํานเขียน ๑๐ อ๓๒๒๐๒ ๒.๐ 
วํายน้ า พ๓๒๒๐๑ ๐.๕ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง(IS๑) I๓๐๒๐๑ ๑.๐ 
ภาษาอังกฤษอําน เขียน ๐๙ อ๓๒๒๐๑ ๑.๐    
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต๎น จ๓๒๒๐๑ ๐.๕    

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม    ๑๐.๕ รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม    ๑๐.๕ 

รวมหน่วยกิตทั้งหมด  ๑๗.๐ รวมหน่วยกิตทั้งหมด  ๑๖.๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัสวิชา ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัสวิชา ชั่วโมง 

แนะแนว ก๓๒๙๐๑ ๒๐ แนะแนว ก๓๒๙๐๕ ๒๐ 
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู ๎ ก๓๒๙๐๒ ๒๐ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู ๎ ก๓๒๙๐๖ ๒๐ 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ก๓๒๙๐๓ ๒๐ เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ก๓๒๙๐๗ ๒๐ 
ทักษะการด ารงชีวิต ก๓๒๙๐๔ ๒๐ ทักษะการด ารงชีวิต ก๓๒๙๐๘ ๒๐ 
กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ - - กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ - - 

รวมช่ัวโมงกิจกรรม  ๘๐ รวมช่ัวโมงกิจกรรม  ๘๐ 

 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔  
๑๔ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วิชาพื้นฐาน รหัสวิชา หน่วยกิต วิชาพื้นฐาน รหัสวิชา หน่วยกิต 

ภาษาไทย ท๓๓๑๐๑ ๑.๐ ภาษาไทย ท๓๓๑๐๒ ๑.๐ 
คณิตศาสตร์ ๐๑ ค๓๓๑๐๑ ๑.๐ คณิตศาสตร์ ๐๒ ค๓๓๑๐๒ ๑.๐ 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว๓๓๑๐๑ ๑.๕ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ว๓๓๑๐๑ ๑.๕ 
สังคมศึกษา  ส๓๓๑๐๑ ๑.๐ เคมีพ้ืนฐาน ว๓๓๑๒๑ ๑.๕ 
สุขศึกษา พ๓๓๑๐๑ ๐.๕ ชีววิทยาพ้ืนฐาน ว๓๓๑๔๑ ๑.๕ 
นาฏศิลป ์ ศ๓๓๑๐๑ ๐.๕ สังคมศึกษา  ส๓๓๑๐๓ ๑.๐ 
ภาษาอังกฤษ อ๓๒๑๐๑ ๑.๐ สุขศึกษา พ๓๓๑๐๒ ๐.๕ 
   ทัศนศิลป ์ ศ๓๓๑๐๒ ๐.๕ 
   ภาษาอังกฤษ อ๓๓๑๐๒ ๑.๐ 

รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน  ๖.๕ รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน  ๖.๐ 
วิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา หน่วยกิต วิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๐๕ ค๓๓๒๐๑ ๑.๐ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๐๖ ค๓๓๒๐๒ ๑.๐ 
ฟิสิกส์ ๕ ว๓๐๒๐๕ ๑.๕ การดูดาวเบื้องต๎น ว๓๐๒๖๑ ๑.๐ 
เคมี ๕ ว๓๐๒๒๕ ๑.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ว๓๐๒๙๓ ๑.๐ 
ชีววิทยา ๕ ว๓๐๒๔๕ ๑.๕ นันทนาการ พ๓๓๒๐๒ ๐.๕ 
การสื่อสารและการน าเสนอ I๓๐๒๐๒ ๑.๐ งานอาชีพเพ่ือการมีงานท า ง๓๓๒๐๑ ๐.๕ 
ลีลาส พ๓๓๒๐๑ ๐.๕ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๑๒ อ๓๓๒๐๒ ๒.๐ 
ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๑๑ อ๓๓๒๐๑ ๒.๐ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต๎น ๔ จ๓๓๒๐๒ ๐.๕ 
      

รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม    ๑๐.๕ รวมหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม      ๖.๕ 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด  ๑๖.๕ รวมหน่วยกิตทั้งหมด  ๑๖.๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัสวิชา ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัสวิชา ชั่วโมง 

แนะแนว ก๓๓๙๐๑ ๒๐ แนะแนว ก๓๓๙๐๕ ๒๐ 
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู ๎ ก๓๓๙๐๒ ๒๐ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู ๎ ก๓๓๙๐๖ ๒๐ 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ก๓๓๙๐๓ ๒๐ เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ก๓๓๙๐๗ ๒๐ 
ทักษะการด ารงชีวิต ก๓๓๙๐๔ ๒๐ ทักษะการด ารงชีวิต ก๓๓๙๐๘ ๒๐ 
กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ - - กิจกรรมห๎องเรียนพิเศษ - - 

รวมชั่วโมงกิจกรรม  ๘๐ รวมช่ัวโมงกิจกรรม  ๘๐ 

 
 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๕  
๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๖  
๑๖ 

 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ 
 หนํวยกิต 
ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ 
 หนํวยกิต 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ 
 หนํวยกิต 
ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ 
 หนํวยกิต 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ 
 หนํวยกิต 
ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ 
 หนํวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๗  
๑๗ 

 

อธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียน ๑    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน            จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   
 
    อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง  ประเภทโคลง  ได๎อยํางถูกต๎อง  จับใจความส าคัญ   
วิเคราะห์วิจารณ์ และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอํานอยํางมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิดจากเรื่องท่ีอําน   
เขียนบันทึก   ยํอความ เรียงความ  สังเคราะห์ความรู๎จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ เขียน
ส่ือสาร  เขียนบรรยาย  อธิบาย  พรรณนา    ได๎ถูกต๎องตรงตามวัตถุประสงค์  มีข๎อมูลและสาระส าคัญ รวมถึงมี
มารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิด การใช๎ภาษาและความนําเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟัง ดู และพูด อธิบาย  มีความรู๎
ความเข๎าใจหลักการแตํงค าประพันธ์ประเภทโคลง    ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์  อธิบายธรรมชาติ พลังและลักษณะของ
ภาษา  เห็นคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน  ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และตามความสนใจ  มี
มารยาทในการอําน  การฟัง  การดู การพูดและการเขียน 
     โดยใช๎กระบวนการอําน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช๎ภาษา ทักษะการส่ือสาร 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลํุมข๎อมูล และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ หลักการอําน
ออกเสียงร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอ ง   พัฒนาทักษะการคิด   วิเคราะห์วิจารณ์  ประเมินคํา  สรุปลักษณะเดํนและ
ประเด็นส าคัญของวรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะห์ความรู๎จากการอํานขําวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆในชุมชน  บทความ   เขียนสรุปความเขียนบันทึก   ยํอความ เรียงความ 
จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ เขียนส่ือสาร  เขียนบรรยาย  อธิบาย  พรรณนา    ยํอ
ความ    ฝึกฝนทักษะการฟัง  การพูด  การเลําเรื่อง และการแสดงความคิดเห็นตามเจตนารมณ์ท่ีต๎องการ
ส่ือสาร สามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับไปส่ือสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ      

เห็นคุณคําวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต  มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของ
ชาติ  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการตัดสินใจและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณคํา
ของคุณธรรมจริยธรรม  การมีคํานิยมอันพึงประสงค์  ใช๎ความรู๎ภาษาไทยเพื่ อการจรรโลงจิตใจ  ธ ารงและ
พัฒนาสังคมได๎เต็มศักยภาพของผ๎ูเรียน  

 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑    ม. ๔/๑ ,  ม.๔/๓ ,  ม.๔/๗,   ม.๔/๙             ท ๒.๑   ม. ๔/๑ ,  ม.๔/๔,  ม.๔/๕, ม.๔/๗,  ม.
๔/๘ 
ท ๓.๑    ม. ๔/๑,   ม.๔/๒,  ม.๔/๓,  ม.๔/๔,  ม.๔/๕,  ม.๔/๕   ท ๔.๑    ม.๔/๑,  ม.๔/๔,  ม.๔/๗ 
ท ๕.๑    ม. ๕/๑, ม.๕/๕   
รวม   ๒๐  ตัวชี้วัด  
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๘  
๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง  ประเภทกาพย์  กลอน  ตีความ  แปลความ  ขยายความ 

วิเคราะห์วิจารณ์ และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอํานอยํางมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิดจากเรื่องท่ีอําน  
เขียนรายงาน สังเคราะห์ความรู๎จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ   เขียนจดหมายกิจธุระ การ
กรอกแบบรายการตํางๆ   ได๎ถูกต๎องตรงตามวัตถุประสงค์ มีข๎อมูลและสาระส าคัญ รวมถึงมีมารยาทในการเขียน 
วิเคราะห์แนวคิด การใช๎ภาษาและความนําเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟัง ดู และพูด อภิปราย  มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการ
แตํงค าประพันธ์ประเภทกาพย์กลอน ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์   เสียงในภาษา  สํวนประกอบของภาษา  องค์ประกอบ
ของพยางค์และค า  และเห็นคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน  ทํองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และตาม
ความสนใจ มีมารยาทในการอําน  การฟัง  การดู การพูดและการเขียน 
     โดยใช๎กระบวนการอําน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช๎ ภาษา ทักษะการส่ือสาร การ
สืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลํุมข๎อมูล และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด  ความเข๎าใจ หลักการอํานออก
เสียงร๎อยแก๎ว  ร๎อยกรอง   พัฒนาทักษะการคิด   วิเคราะห์วิจารณ์  ประเมินคํา  สรุปลักษณะเดํนและประเด็น
ส าคัญของวรรณคดีและวรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎านท่ีแสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น อธิบายภูมิ
ปัญญาทางภาษา  สังเคราะห์ความรู๎จากการอํานขําวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆใน
ชุมชน  บทความ   เขียนรายงาน จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  เขียนจดหมายกิจธุระ 
การกรอกแบบรายการตํางๆ    เขียนรายงานเชิงวิชาการ การใช๎ค า การเรียบเรียงประโยคถูกต๎องเหมาะสมตามระดับ
ภาษา  ฝึกฝนทักษะการฟัง  การพูด การพูดตํอท่ีประชุมชน  การพูดอภิปราย  การเลําเรื่อง และการแสดงความ
คิดเห็นตามเจตนารมณ์ท่ีต๎องการส่ือสาร สามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ภาษาส่ือสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 เห็นคุณคําวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต  มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของ
ชาติ  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการตัดสินใจและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณคํา
ของคุณธรรมจริยธรรม  การมีคํานิยมอันพึงประสงค์  ใช๎ความรู๎ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจ  ธ ารงและ
พัฒนาสังคมได๎เต็มศักยภาพของผ๎ูเรียน  

 
ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑   ม. ๔/๑  , ม.๔/๓ ,  ม.๔/๙    ท ๒.๑   ม. ๔/๑ , ม.๔/๔,  ม.๔/๖,  ม.๔/๗,  ม.๔/๘  
ท ๓.๑    ม.๔/๒,  ม.๔/๓,  ม.๔/๔,   ม.๔/๖      ท ๔.๑    ม.๔/๑,   ม.๔/๓,  ม.๔/๔, ม.๔/๗  
ท ๕.๑     ม. ๕/๑, ม.๕/๓,  ม.๕/๕,  ม.๕/๖         
รวม   ๒๐  ตัวชี้วัด  

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๙  
๑๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง               จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาหลักการอํานออกเสียงท้ังร๎อยแก๎วประเภทบทความ  นวนิยาย  และความเรียง   ร๎อยกรอง
ประเภทรําย   และลิลิต   ตีความ  แปลความ  ขยายความเรื่องส้ัน  นวนิยาย  วรรณกรรมพื้นบ๎าน  วรรณคดี
ในบทเรียน   บทโฆษณา  ค าขวัญ   การวิเคราะห์  วิจารณ์    การเขียนผังความคิด   การบันทึก  การเขียน
เชิญชวน   โครงการ  เรียงความ  ยํอความ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมินงานเขียนของ
ผ๎ูอื่น การสรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจากการฟังและ
ดู   หลักการพูดอภิปราย      โน๎มน๎าวใจ  ด๎วยภาษาท่ีถูกต๎อง  การใช๎ค าและกลํุมค าสร๎างประโยค   การแตํงค า
ประพันธ์ประเภท    รําย  อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น   การสร๎างค าในภาษาไทย  การ
วิเคราะห์และประเมินการใช๎ภาษาและส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม   
การประเมินคุณคําวรรณคดี   การทํองบทอาขยาน         มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟังการดู  และ
การพูด    
 โดยใช๎กระบวนการด๎านทักษะทางภาษา  การส่ือสารในรูปแบบก ารเชิญชวน   โครงการ  เรียงความ  
ยํอความ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมินงานเขียนของผ๎ูอื่น      บันทึก   สรุปแนวคิด
แสดงความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจากการฟังและดู   พูดอภิปราย  โน๎ม
น๎าวใจ  ด๎วยภาษาท่ีถูกต๎อง    ใช๎ค าและกลํุมค าสร๎างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์   ใช๎ภาษาเหมาะสมแกํ
โอกาสและกาลเทศะ  แตํงค าประพันธ์ประเภท   รําย วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น  
อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร๎างค าในภาษาไทย  ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินการใช๎ภาษาและส่ือส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินคุณคําวรรณคดี   ทํองบทอาขยาน และเห็นคุณคําของการใช๎ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร   น าความรู๎จากวรรณคดี   วรรณกรรม      ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  ตลอดจนมีความรักและ
ภาคภูมิใจในภาษาไทย   
 
ตัวชี้วัด 

ท  ๑.๑ ม.๕/๑     ม.๕/๒     ม.๕/๓    ม. ๕/๕   ม . ๕/๗    ม.๕/๙   
ท  ๒.๑ ม.๕/๑     ม.๕/๒     ม.๕/๓    ม.๕/๔   ม. ๕/๕    ม . ๕/๗    ม.๕/๘   
ท  ๓.๑ ม.๕/๑     ม.๕/๒     ม. ๕/๕    ม. ๕/๖     
ท  ๔.๑ ม.๕/๒     ม.๕/๔    ม. ๕/๕   ม . ๕/๗     
ท  ๕.๑   ม.๕/๑     ม.๕/๒     ม.๕/๓    ม.๕/๔   ม . ๕/๗ 

รวม   ๒๖   ตัวชี้วัด 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๐  
๒๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาหลักการอํานออกเสียงบทท้ังร๎อยแก๎วประเภทบทความ นวนิยาย  และความเรียง   ร๎อยกรอง
ประเภทรําย   และลิลิต  ตีความ  แปลความ   ขยายความ   วิเคราะห์วิจารณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  ตอบค าถาม   
ผังความคิด  บันทึก ยํอความ สังเคราะห์ความรู๎จากการอําน  การเขียนส่ือสารในรูปแบบประกาศ   จดหมายกิจธุระ 
เรียงความ  ยํอความการเขียนรายงาน เขียนโครงงาน เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  การสรุปแนวคิดแสดงความ
คิดเห็น ประเมินการฟังการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจากการฟังและดู   การพูดอภิปราย  โน๎มน๎าวใจ แล๎ว
ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศอ๎างอิงอยํางถูกต๎อง  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์  แนวคิด  การใช๎ภาษาและความ
นําเช่ือถือ  และประเมิน  จากเรื่องท่ีฟังและดูแล๎วน าก าหนดแนวทางไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน     การใช๎ค า
และกลํุมค าสร๎างประโยค  การสร๎างค าในภาษาไทย  ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินการใช๎ภาษาและส่ือส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  ประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์    ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต
จริง  ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การ
ฟังการดู  และการพูด  ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจในภาษาไทย   
 โดยใช๎กระบวนการด๎านทักษะทางภาษา  การส่ือสารในรูปแบบการเชิญชวน   โครงการ  เรียงความ  
ยํอความ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมินงานเขียนของผ๎ูอื่น  บันทึก   สรุปแนวคิดแสดง
ความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจาก การฟังและดู   พูดอภิปราย  โน๎มน๎าว
ใจ  ด๎วยภาษาท่ีถูกต๎อง    ใช๎ค าและกลํุมค าสร๎างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  ใช๎ภาษาเหมาะสมแกํโอกาส
และกาลเทศะ  แตํงค าประพันธ์ประเภท   รําย วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น  อธิบาย
และวิเคราะห์หลักการสร๎างค าในภาษาไทย  ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินการใช๎ภาษาและส่ือส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินคุณคําวรรณคดี   ทํองบทอาขยาน และเห็นคุณคําของการใช๎ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร   น าความรู๎จากวรรณคดี   วรรณกรรม  ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจใน
ภาษาไทย   
รหัสตัวชี้วัด 

ท  ๑.๑    ม.๕/๒     ม.๕/๓    ม.๕/๔   ม. ๕/๕   ม. ๕/๖     ม . ๕/๗    ม.๕/๘   ม.๕/๙   
ท  ๒.๑    ม.๕/๑     ม.๕/๒     ม.๕/๓   ม. ๕/๖  ม . ๕/๗    ม.๕/๘   
ท  ๓.๑    ม.๕/๑     ม.๕/๒     ม.๕/๓   ม. ๕/๕    ม. ๕/๖    
ท  ๔.๑    ม.๕/๒    ม.๕/๓   
ท  ๕.๑    ม.๕/๑     ม.๕/๒     ม.๕/๓    ม.๕/๔   ม. ๕/๕   ม. ๕/๖ 

รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๑  
๒๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาหลักการอํานร๎อยแก๎วประเภทปาฐกถา  เทศนา  บทร๎อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  
กลอน  รําย   อํานจับใจความส าคัญ  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  อํ านวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินคํา  
และแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทตําง ๆสรุปเป็นแผนผังความคิด  บันทึก ยํอความ  รายงาน  ความรู๎
จากการอํานส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และแหลํงเรียนรู๎  เขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  แสดง
ทรรศนะ  การโต๎แย๎งได๎ตรงตามวัตถุปร ะสงค์  โดยใช๎ภาษาเรียบเรียงถูกต๎อง  และมีข๎อมูลสาระส าคัญชัดเจน  
การเขียนเรียงความ  ยํอความจากส่ือท่ีหลากหลาย  เขียนบันเทิงคดี  เขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎าเรื่องท่ี
สนใจ การฟัง  การดู  ขําว  เหตุการณ์  อภิปราย  ให๎ความรู๎  คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินคํา โดยใช๎
วิจารณญาณอยํางสร๎างสรรค์  ศึกษาบริบทธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  และลักษณะของภาษา  ใช๎ค า  
กลํุมค า  เพื่อสร๎างประโยคในการส่ือสาร แตํงบทร๎อยกรองประเภทฉันท์  อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาถิ่น ศึกษากวีนิพนธ์ กลอนบทละคร  วรรณกรรม  วรรณคดี  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎านท่ีเป็นภูมิปัญญา
ทางภาษา  ทํองจ าบทอาขยานท่ีนําสนใจ มีมารยาทในการอําน  การเขียน  การฟังการดู  และการพูด   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการคิด  ทักษะการใช๎ภาษา  ทักษะการ
ส่ือสาร  การสืบค๎นข๎อมูล  บันทึก  จัดกลํุมข๎อมูล  และการอภิปร ายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับนั้นไปใช๎ส่ือสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 เห็นคุณคําของวรรณคดี  วรรณกรรม  มีคุณธรรมในการใช๎ภาษา  และน าไปใช๎ใน ชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖,  ม.๖/๗  ม.๖/๘,  ม.๖/๙ 
ท ๒.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖,  ม.๖/๗  ม.๖/๘,   
ท ๓.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖,   
ท ๔.๑  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๗,   
ท ๕.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖ 

รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๒  
๒๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๓๓๑๐๒   ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง              จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาหลักการอํานร๎อยแก๎วประเภทพระบรมราโชวาท  บทร๎อยกรองประเภทกลอน รําย  ร๎อยกรอง
รํวมสมัย  และบทอาเศียรวาท  จับใจความส าคัญ  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  อํานวิเคราะห์  วิจารณ์  
ประเมินคํา  แสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทตํางๆ สรุปเป็นแผนผังความคิด  ยํอความ  ราย งาน  
สังเคราะห์ความรู๎จากการอํานส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎  เขียนโน๎มน๎าวใจเชิญชวน  
ประกาศ  จดหมายกิจธุระ  รายงานการประชุมได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ มีข๎อมูลสาระส าคัญชัดเจน  เขียนสาร
คดี  เขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎าท่ีสนใจ วิเคราะห์  วิจ ารณ์  ประเมินคําโดยใช๎วิจารณญาณจากการฟัง 
และ  ดู    พูดแสดงความรู๎  พูดแสดงทรรศนะ  พูดโน๎มน๎าวใจ  การศึกษาการใช๎ภาษาเหมาะสมแกํ กาลเทศะ
และบุคคล  ระดับของภาษา ค าราชาศัพท์  วิเคราะห์การใช๎ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษากวี
นิพนธ์ กลอนบทละคร  วรรณกรรม  วรรณคดี  รวบรวมข๎อคิดจากวรรณคดี  วรรณกรรมมาประยุกต์ใช๎ในชีวิต
จริง มีมารยาทในการอําน การเขียน การฟังการดูและการพูด   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการอําน  กระบวนการเขียน  กระบวนการคิด  ทักษะการใช๎ภาษา  ทักษะการ
ส่ือสาร  การสืบค๎นข๎อมูล  บันทึก  จัดกลํุมข๎อมูล  แ ละการอภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับนั้นไปใช๎ส่ือสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 เห็นคุณคําของวรรณคดี  วรรณกรรม  มีคุณธรรมในการใช๎ภาษา  และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖,  ม.๖/๖  ม.๖/๘,  ม.๖/๙ 
ท ๒.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖,  ม.๖/๖  ม.๖/๘ 
ท ๓.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖ 
ท ๔.๑  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๖ 
ท ๕.๑  ม.๖/๑,  ม.๖/๒,  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕,  ม.๖/๖ 

รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๓  
๒๓ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๔  
๒๔ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
 ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๐๑  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๐๒  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๐๓  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๐๔  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๐๕  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๐๖  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
  
 ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๑   จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์ ๑๒   จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๓   จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตร์ ๑๔   จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๓๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๕   จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๓๒๐๒  คณิตศาสตร์ ๑๖   จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค 
 ค๓๐๒๙๑           คณิตศาสตร์ พสวท.(พีชคณิต)  จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค  

ค๓๐๒๙๒           คณิตศาสตร์ พสวท. 
 (ตรรกศาสตร์เบื้องต๎น เซต  
 สมการเชิงฟังก์ชัน)  จ านวน ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค  

  
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๕  
๒๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค๓๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  ๑.๐  หน่วย
กิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษาความรู๎  ฝึกทักษะ  แก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง  เซต  เอกภพสัมพัทธ์  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์  

สับเซตและเพาเวอร์เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต  การให๎เหตุผล  การให๎เหตุผลแบบ
อุปนัย  การให๎เหตุผลแบบนิรนัย  จ านวนจริง  สมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ  การเทํากัน
ในระบบจ านวน  การบวกและการคูณในระบบจ านวนจริง  การน าสมบัติจ านวนจริงไปใช๎ในการแก๎สมการก าลัง
สอง  การแยกตัวประกอบพหุนาม  การแก๎สมการก าลังตัวแปรเดียว  การไมํเทํากัน  คําสัมบูรณ์ของจ านวนจริง   

โดยจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียน  ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง   สรุป  รายงาน
และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ  ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํ างเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
           เห็นคุณคํามีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยํางเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
              
ตัวชี้วัด   

ค ๑.๑   ม.๔-๖/๑  , ม.๔-๖/๒     
ค ๑.๔   ม.๔-๖/๑  

ค ๔.๑  ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒  
ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ ,ม.๔-๖/๓  

ค ๖.๑   ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖ 

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๖  
๒๖ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค๓๑๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  ๑.๐  หน่วย
กิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ศึกษาความรู๎ ฝึกทักษะ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  กราฟของความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ตัวอยํางฟังก์ชันท่ีควรรู๎จัก อัตราสํวนตรีโกณมิติ  อัตราสํวนตรีโกณมิติของมุม  การใช๎อัตราสํวน
ตรีโกณมิติคาดคะเนหาระยะทางและความสูง  การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดย ใช๎
ตรีโกณมิติ  การประยุกต์ของอัตราสํวนตรีโกณมิติ 

โดยจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียน  ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง   สรุป  รายงาน
และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ  ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศ าสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
         เห็นคุณคํามีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยํางเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด   

ค ๑.๑   ม.๔-๖/๓  

ค ๑.๒   ม.๔-๖/๑  
ค ๑.๓   ม.๔-๖/๑  

ค ๔.๑  ม.๔-๖/๓  

ค ๔.๒  ม.๔-๖/๔ ,  

ค ๖.๑  ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖ 

รวม   ๑๒   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๗  
๒๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๐๓     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  ๑.๐  หน่วย
กิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ศึกษาความรู๎ ฝึกทักษะ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง  เลขยกก าลัง เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ  ความหมายและผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนจริง  จ านวนจริงท่ีอยูํ
ในรูปกรณฑ์  และจ านวนจริงท่ีอยูํในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  การห าคําประมาณของ
จ านวนจริงท่ีอยูํในรูปของกรณฑ์ และจ านวนท่ีอยูํในรูปเลขยกก าลังโดยใช๎วิธีการค านวณท่ีเหมาะสม   ล าดับ
และอนุกรม  ล าดับเลขคณิต  ล าดับเรขาคณิต  พจน์ท่ัวไปของล าดับ  อนุกรมเลขคณิต  อนุกรมเรขาคณิต  
การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใช๎สูตรและการน าไปใช๎    

โดยจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียน  ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง   สรุป  รายงาน
และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ  ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

ค ๒.๑  ม.๔-๖/๑  
ค ๒.๒  ม.๔-๖/๑  
ค ๕.๑  ม.๔-๖/๑  
ค ๕.๒  ม.๔-๖/๑  
ค ๖.๑  ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ ,  ม.๔-๖/๔ ,  ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖  

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๘  
๒๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๐๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  ๑.๐  หน่วย
กิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษาความรู๎  ฝึกทักษะ  แก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง  ความนําจะเป็น  กฎเกณฑ์เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการนับ    

การทดลองสํุม  แซมเปิลสเปซ  เหตุการณ์  ความนําจะเป็นของเหตุการณ์  สถิติและข๎อมูล  ตัวอยํางของกรณี
หรือปัญหาท่ีต๎องใช๎สถิติ  ความหมายของสถิติ  สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน  ข๎อมูลและก ารเก็บรวบรวม
ข๎อมูล  ความหมายของข๎อมูล  ประเภทของข๎อมูล  วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูล  ปัญหาในการใช๎ข๎อมูล   

โดยจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียน  ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง   สรุป  รายงาน
และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ  ใช๎วิธีการท่ีหลา กหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
 
ตัวชี้วัด 

ค ๕.๑  ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓  
ค ๕.๓  ม.๔-๖/๑   
ค ๖.๑  ม.๔-๖/๑ ,ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ ,ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๙  
๒๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ค๓๓๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๐๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  ๑.๐  หน่วย
กิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษาความรู๎ ฝึกทักษะ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง  การวิเคราะห์ข๎อมูลเบ้ืองต๎น  การแจกแจงความถ่ีของ

ข๎อมูล  การแจกแจงความถ่ีโดยใช๎กราฟ  การวัดต าแหนํงท่ีของข๎อมูล  การวัดคํากลางของข๎อมูล  การวัดการ
กระจายของข๎อมูล   การส ารวจความคิดเห็น  วิธีส ารวจความคิดเห็น  ตัวอยํางเรื่องท่ีเคยมีการ ส ารวจความ
คิดเห็นจากหนํวยงานตําง ๆ การน าผลการส ารวจความคิดเห็นไปใช๎ประโยชน์   

โดยจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียน  ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง   สรุป  รายงาน
และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ  ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎  ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู๎ ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

ค ๔.๑  ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕  
ค ๔.๒  ม.๔-๖/๖   
ค ๖.๑  ม.๔-๖/๑ ,ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔  

รวม  ๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๐  
๓๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค๓๓๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๐๖     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  ๑.๐  หน่วย
กิต 

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

ศึกษาความรู๎ ฝึกทักษะ แก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูล  การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูล  แผนภาพการกระจาย  การประมาณคําของคําคงตัวโดยใช๎วิธีก าลังสอง
น๎อยสุด  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลท่ีอยูํในรูปอนุกรมเวลา  การใช๎ความสัมพันธ์ ของข๎อมูลท านาย
คําตัวแปรตามเม่ือก าหนดตัวแปรอิสระ  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ลิมิตของล าดับ  อนุกรมอนันต์  
ผลบวกของอนุกรมอนันต์     

โดยจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียน  ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง   สรุป  รายงาน
และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระ บวนการคิดค านวณ  ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

ค ๕.๒  ม.๔-๖/๒  
ค ๕.๓  ม.๔-๖/๑ 
ค ๖.๑  ม.๔-๖/๑ ,ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔  , ม.๔-๖/๕  

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๑  
๓๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๘๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

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

ศึกษา เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต๎น     ประพจน์  การหาคําความจริงของประพจน์   การสร๎างตารางคํา
ความจริง  รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน   การอ๎างเหตุผล   ข๎อความท่ีมีตัวบํงปริมาณ  และคําความจริงของ
ประโยคท่ีมีตัวบํงปริมาณ  สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบํงปริมาณ  ระบบจ านวนจริง    จ านวนจริง   การ
เทํากัน  การบวก   การลบ  การคูณ  และการหารในระบบจ านวนจริง   สมบัติของระบบจ านวนจริง    การแก๎
สมการพหุนามตัวแปรเดียว   สมบัติการไมํเทํากัน   ชํวงและการแก๎อสมการ   คําสัมบูรณ์   การแก๎สมการและ
อสมการในรูปคําสัมบูรณ์  ทฤษฎีจ านวนเบ้ืองต๎น   และสมบัติของจ านวนเต็ม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎าง สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน และน าเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ  การให๎เหตุผล การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายได๎อยํางเหมาะสม ถูกต๎อง 
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  หาคําความจริงของประพจน์  รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน  และบอกได๎วําการอ๎างเหตุผลท่ี       

ก าหนดให๎สมเหตุสมผลหรือไมํ 

2.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจ านวนจริง 

3.  น าสมบัติตํางๆ เกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการ ไปใช๎ได๎ 

4.  แก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมํเกินส่ีได๎ 

5.  แก๎สมการและอสมการในรูปคําสัมบูรณ์ได๎ 

6.  เข๎าใจสมบัติของจ านวนเต็มและน าไปใช๎ในการให๎เหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได๎ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู ๎
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๒  
๓๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์ ๑๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๘๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

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

ศึกษา เรื่อง  เมตริกซ์    สัญลักษณ์ของเมตริกซ์   ดีเทอร์มินันต์   การแก๎ระบบสมการโดยใช๎วิธีดีเทอร์
มินันต์  การแก๎ระบบสมการโดยใช๎วิธีด าเนินการตามแถวเบ้ืองต๎น   เรขาคณิตวิเคราะห์    ระยะระหวํางจุดสอง
จุด  จุดกึ่งกลางระหวํางสองจุด   ความชันของเส๎นตรง   เส๎นขนาน   เส๎นต้ังฉาก   ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็น
เส๎นตรง  ระยะหํางระหวํางเส๎นตรงกับจุด   วงกลม  พาราโบลา   วงรี  ไฮเพอร์ โบลา  ฟังก์ชัน    ฟังก์ชันโพลิโน
เมียล    ฟังก์ชันคอมโพสิท  ฟังก์ชันอินเวอร์ส    และพีชคณิตฟังก์ชัน 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน และน าเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ ก ารแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ  การให๎เหตุผล 
การใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายได๎อยํางเหมาะสม ถูกต๎อง  
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็น ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมตริกซ์ และการด าเนินการของเมตริกซ์ 

2.  หาดีเทอร์มินันต์ของเมตริกซ์ n  n เมื่อ  n เป็นจ านวนเต็มไมํเกินส่ี 
3.  วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส๎นได๎ 
4.  หาระยะหํางระหวํางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะหํางระหวํางเส๎นตรงกับจุดได๎ 
5.  หาความชันของเส๎นตรง สมการเส๎นตรง เส๎นขนาน เส๎นต้ังฉาก และน าไปใช๎ได๎ 
6.  เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อก าหนดสํวนตํางๆ ของภาคตัดกรวยให๎  และเขียน

กราฟของความสัมพันธ์นั้นได๎ 
7.  น าความรู๎เรื่องการเล่ือนแกนทางขนานไปใช๎ในการเขียนกราฟได๎ 
8.  น าความรู๎เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ 
9.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน  เขียนกราฟของฟังก์ชันและสร๎างฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหาท่ี

ก าหนดให๎ 
10. น าความรู๎เรื่องฟังก์ชันไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ 

 
รวม ๑๐  ผลการเรียนรู ๎

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๓  
๓๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๓     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๘๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

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

ศึกษา เรื่อง  ลอการิทึมสามัญ การค านวณคําโดยประมาณโดยใช๎ลอการิทึม การเปล่ียนฐานของ
ลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียล สมการลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของผลบวกและผลตํางของจ านวนจริง
หรือมุม อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และไซน์ การหา
ระยะทางและความสูง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูล แผนภาพการกระจาย การ
ประมาณคําคงตัวโดยระเบียบวิธีก าลังสองน๎อยท่ีสุด และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลท่ีอยูํในรูปอนุกร
เวลา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน และน าเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ  การให๎เหตุผล การใช๎
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายได๎อยํางเหมาะสม ถูกต๎อง  
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียนกราฟของฟังก์ชันท่ี 

ก าหนดให ๎
๒.   น าความรู๎เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช๎แก๎ปัญหาได๎  
๓.   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎ 
๔.  น าความรู๎เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช๎แก๎ปัญหา 
๕.   เข๎าใจความหมายของการสร๎างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูลท่ีประกอบด๎วยสองตัวแปร 
๖.   สร๎างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลท่ีประกอบด๎วยสองตัวแปรท่ีอยูํในรูปอนุกรมเวลาโดยใช๎

เครื่อง 
ค านวณ 

๗.  ใช๎ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลท านายคําตัวแปรตาม เมื่อก าหนดตัวแปรอิสระให๎  

 
รวม ๗  ผลการเรียนรู ๎

 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๔  
๓๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๘๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน   จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

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

ศึกษา เรื่อ ง เวกเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด๎วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผล
คูณเชิงเวกเตอร์ จ านวนเชิงซ๎อน กราฟและคําสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ๎อน จ านวนเชิงซ๎อนในรูปเชิงขั้ว สมการ
พหุนาม กราฟ กราฟออยเลอร์ การประยุกต์ด๎วยกราฟ คํามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส๎นโค๎งปกติ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน และน าเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ   การให๎เหตุผล 
การใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายได๎อยํางเหมาะสม ถูกต๎อง   
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 
๒.  หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด๎วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์  
๓.  หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ท่ีก าหนดให๎ 
๔.  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ๎อน เขียนกราฟและหาคําสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ๎อน 
๕.  หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ๎อนเมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวก 
๖.  แก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและมีดีกรีไมํเกินสาม 
๗.  เขียนกราฟเมื่อก าหนดจุด (Vertex) และเส๎น (Edge) ให๎ และระบุได๎วํากราฟที่ก าหนดให๎เป็นกราฟ 

ออยเลอร์หรือไมํ 
๘.  น าความรู๎เรื่องกราฟไปใช๎แก๎ปัญหาบางประการได๎ 
๙.  น าความรู๎เรื่องคํามาตรฐานไปใช๎ในการเปรียบเทียบข๎อมูล 
๑๐.  หาพื้นท่ีใต๎เส๎นโค๎งปกติและน าความรู๎เกี่ยวกับพื้นท่ีใต๎เส๎นโค๎งปกติไปใช๎ 
 

รวม ๑๐  ผลการเรียนรู ๎
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๕  
๓๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๓๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๔๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

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

ศึกษา เรื่อง  ลิมิตของฟังก์ชัน  ความตํอเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความชันของเส๎นโค๎ง 
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช๎สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์
อนุพันธ์ ปริพันธ์ ปริพันธ์ไมํจ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต และพื้นท่ีท่ีปิดล๎อมด๎วยเส๎นโค๎ง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน และน าเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล 
การใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายได๎อยํางเหมาะสม ถูกต๎อง 
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  หาลิมิตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎ 
๒.  บอกได๎วําฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎เป็นฟังก์ชันตํอเนื่องหรือไมํ 
๓.  หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
๔.  น าความรู๎เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ 
๕.  หาปริพันธ์ไมํจ ากัดเขตของฟังก์ชัน 
๖.  หาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันบนชํวงท่ีก าหนดให๎ และหาพื้นท่ีท่ีปิดล๎อมด๎วยเส๎นโค๎งบนชํวงท่ี

ก าหนดให ๎
 

รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู ๎
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๖  
๓๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๓๒๐๒  คณิตศาสตร์ ๑๖      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

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

ศึกษา เรื่อง  ก าหนดการเชิงเส๎น  กฎเกณฑ์เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการนับ  วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมูํ 
ทฤษฎีบททวินาม  ความนําจะเป็น และกฎท่ีส าคัญบางประการของความนําจะเป็น 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน และน าเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผล 
การใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือค วามหมายได๎อยํางเหมาะสม ถูกต๎อง  การ
เช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู๎หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ  
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก๎ปัญหาโดยสร๎างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช๎วิธีการของก าหนดการเชิงเส๎นท่ีกราฟของ

สมการ 

และอสมการท่ีมีสองตัวแปร 
๒.  แก๎โจทย์ปัญหาโดยใช๎กฎเกณฑ์เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมูํ 
๓.  น าความรู๎เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช๎ 
๔.  หาความนําจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให๎ 
 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู ๎

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๗  
๓๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๐๒๙๑   คณิตศาสตร์ พสวท. (พีชคณิต)            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

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

 ศึกษาความรู๎  ฝึกทักษะ  แก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง เอกลักษณ์พีชคณิต  สมการและสมการสมมูล  ความ
สมมาตรเชิงพีชคณิต  โครงสร๎างพีชคณิต  รูปโพลาร์ของจ านวนเชิงซ๎อน   สมการพหุนาม  พหุนามตัวแปรเดียว  
พหุนามก าลังสอง  พหุนามก าลังสาม  การหารากของสมการก าลังส่ีบางรูปแบบ   ทฤษฎีบทพหุนาม  
ความสัมพันธ์ของรากและสัมประสิทธิ์ของพหุนาม   รากตรรกยะของพหุนาม รากลดทอนได๎ของพหุนาม  

โดยจัดประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียน  ได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง   สรุป  รายงาน
และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ  ใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา  ใช๎ความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํ าง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  
 เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์พีชคณิต และแก๎โจทย์ปัญหาท่ีใช๎กระบวนการพีชคณิต   ให๎เหตุผ
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไอยํางเหมาะสม 

๒. หาผลบวก ผลคูณระหวํางพหุนาม และผลคูณระหวํางคําคงท่ีกับพหุนาม  เช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และน าความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  

๓. สามารถแก๎สมการพหุนามก าลังสอง  ก าลังสาม และสมการก าลังส่ี  พร๎อมท้ังหาความสัมพันธ์ของ
รากกับสัมประสิทธิ์ของพหุนาม   ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน 
 ๔. สามารถน าทฤษฎีบทพหุนามท่ีได๎ศึกษาไปใช๎แก๎ปัญหา  โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลายแก๎ปัญหา   
 ๕. หาความสัมพันธ์ของรากและสัมประสิทธิ์ของพหุนาม    รากตรรกยะของพหุนาม  รากลดทอนได๎
ของพหุนาม   โดยใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาใน
สถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๘  
๓๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๐๒๙๑   คณิตศาสตร์ พสวท. (ตรรกศาสตร์เบื้องต้น)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง          จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

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

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ วิเคราะห์ และฝึกการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับ  การพิสูจน์ประพจน์  p&q  
โดยตรง  หรือโดยแย๎งสลับท่ี  (Contrapositive)  การพิสูจน์ประพจน์  p&q  การพิสูจน์โดยการแจงกรณี  การ
พิสูจน์ประพจน์  p&q   การพิสูจน์โดยข๎อขัดแย๎ง (Contradiction)   การพิสูจน์ประพจน์มีเพียงหนึ่งเดียว  
(q!x)[P(x)]  การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ผลผนวกและผลตัดของชุดใด ๆ ของเซต  ทฤษฎีบางบท
เกี่ยวกับฟังก์ชัน  ขอบเขตบนคําน๎อยสุด  ขอบเขตลํางคํามากสุด  หลักการจัดอันดับดี (Well ordering 
principle)  สมบัติอาร์คีมีดีส  (Archimedean property)  และทฤษฎีบทความหนาแนํน  (Density  
Theorem)  

โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน และน าเสนอ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ  แก๎ปัญหา ใช๎ความรู๎  ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ  ได๎อยํางเหมาะสม ให๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม  ใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน  เช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ในคณิตศาสตร์
และน าความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  

เห็นคุณคํามีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยํางเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝุเรียนรู๎  และมุํงมั่นในการท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เขียนประพจน์ในรูปแบบท่ีมีตัวบํงปริมาณ และหาคําความจริงและนิเสธของประพจน์ท่ีมีตัวบํง
ปริมาณ  ใช๎ความรู๎   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
 ๒. พิสูจน์ประพจน์ในรูปแบบตําง ๆ ทางตรรกศาสตร์  เช่ือมโยงความรู๎ตํางๆ ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู๎ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
 ๓. เขียนสัญลักษณ์แทนเซตและการด าเนินการของเซต  พิสูจน์ผลผนวกและผลตัดของชุดใด ๆ ของ
เซต  การใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ ได๎อยํางถูกต๎อง
และชัดเจน 
 ๔. เขียนความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและการด าเนินการทางฟังก์ชัน  ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๙  
๓๙ 

 

 ๕. หาฟังก์ชันหนึ่งตํอหนึ่ง  ฟังก์ชันผกผัน  และฟังก์ชันคอมโพสิท  ให๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได๎อยํางเหมาะสม 
 ๖. พิสูจน์ทฤษฎีบางบทท่ีเกี่ยวกับฟังก์ชันได๎ 
 ๗. บอกสัจพจน์ของระบบจ านวนจริง 
 ๘. พิสูจน์เซตท่ีก าหนดให๎  มีขอบเขตบนคําน๎อยสุดและขอบเขตลํางคํามากสุดได๎  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๐  
๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๑  
๔๑ 

 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ว๓๓๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน  จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๓๑๒๑ เคมีพื้นฐาน  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๓๑๔๑ ชีววิทยาพื้นฐาน  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๒๑๖๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕ หนํวยกิต 
ว๓๑๑๙๑ วิทยาการค านวณ  จ านวน   ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๐ หนํวยกิต 
ว๓๑๑๙๒ เทคโนโลยีและการออกแบบ จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๐.๕ หนํวยกิต 
 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ จ านวน  ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๒.๐ หนํวยกิต 
ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ จ านวน  ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๒.๐ หนํวยกิต 
ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ จ านวน  ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๒.๐  หนํวยกิต 
ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒ จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๒๒๒๔ เคมี ๔ จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๓๒๒๕ เคม ี๕ จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕ หนํวยกิต 
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕ หนํวยกิต 
ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒ จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๔ จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕  จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๕  หนํวยกิต 
ว๓๐๒๖๑ การดูดาวเบื้องต๎น จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๐  หนํวยกิต 
ว๓๐๒๘๑ เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์๑ จ านวน   ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๐  หนํวยกิต 
ว๓๐๒๘๒ เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์๒ จ านวน   ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๐  หนํวยกิต 
ว๓๐๒๘๕ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต๎น  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค  ๑.๐  หนํวยกิต 
         

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๒  
๔๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว๓๑๑๐๑  ฟิสิกส์พื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ว อัตราเรํง การ
เคล่ือนท่ีในแนวตรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  การเคล่ือนท่ีในแนววงกลม  การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอ
ยํางงําย  การเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน๎มถํวง การเคล่ือนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาในสนามไฟฟูาและ
สนามแมํเหล็ก การใช๎ประโยชน์จากการเคล่ือนท่ีแบบตํางๆ แรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคในนิวเคลียส คล่ืนกล 
เสียงและสมบัติของเสียง เสียงและการได๎ยิน สเปกตรัมของคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี 
ไอโซโทป และการใช๎ประโยชน์ในทางสร๎างสรรค์รวมถึงผลตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎ การสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกระท าข๎อมูล และการอภิปราย 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประ จ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

   ว ๔.๑   ม ๔-๖/๑   ม ๔-๖/๒  ม ๔-๖/๓    ม ๔-๖/๔    
   ว ๔.๒   ม ๔-๖/๑   ม ๔-๖/๒  ม ๔-๖/๓     
   ว ๕.๑   ม ๔-๖/๑   ม ๔-๖/๒  ม ๔-๖/๓    ม ๔-๖/๔   ม ๔-๖/๕   ม ๔-๖/๖    
              ม ๔-๖/๗   ม ๔-๖/๘   ม ๔-๖/๙          
   ว ๘.๑   ม ๔-๖/๑   ม ๔-๖/๒  ม ๔-๖/๓    ม ๔-๖/๔    ม ๔-๖/๕    ม ๔-๖/๖    
              ม ๔-๖/๗   ม ๔-๖/๘   ม ๔-๖/๙   ม ๔-๖/๑๐  ม ๔-๖/๑๑  ม ๔-๖/๑๒      

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๓  
๔๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๑๑๒๑  เคมีพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๒     เวลา ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษาวิเคราะห์   สืบค๎น  ทดลองเกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน  ทอมสัน  รัทเทอร์ฟอร์ด   โบร์   

และแบบกลํุมหมอก   การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยํอย   วิวัฒนาการของตารางธาตุ  
สมบัติของธาตุตามหมูํและตามคาบ  ขนาดอะตอม  รัศมีไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี  สัม
พรรคภาพอิเล็กตรอน  สมบัติความเป็นโลหะและอโลหะ จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  และเลขออกซิเดชัน   

ทดลองอธิบายและสรุปเกีย่วกับพันธะไอออนิก  การเกิดพันธะไอออนิก  โครงสร๎างของสารประกอบไอออ
นิก  การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก  พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก  ค านวณพลังงาน
การละลายและพลังงานการเกิดผลึก สมบัติของสารประกอบไอออนิก  ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  การเกิด
พันธะโคเวเลนต์  พันธะโคออดิเนตโคเวเลนต์ ไฮบริไดซ์เซชัน ชนิดของพันธะโคเวเลนต์  โมเลกุลท่ีไมํเป็นไปตามกฎ
ออกเตด  การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์  ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ  แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์  
รูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต์  ทฤษฎี VSEPR สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์  สารโครงผลึกรํางตาขําย  และสมบัติของ
พันธะโลหะ    

ทดลอง  สรุปสมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมูํและคาบ เกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็น
กรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของธาตุคาบท่ี ๒ และ ๓  สมบัติของธาตุหมูํ IA , IIA , VIIA  ก๏าซ
เฉ่ือยและธาตุกึ่งโลหะ ต าแหนํงของไฮโดรเจนในตารางธาตุ    สมบัติของธาตุแทรนซิชัน เลขออกซิเดชัน การเกิด
สารประกอบเชิงซ๎อน การเตรียมสารประกอบเชิงซ๎อนของธาตุแทรนซิชัน การเรียกชื่อสารประกอบเชิงซ๎อน สมบัติ
ของธาตุกัมมันตรังสี สมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์  ปฏิกิริยาฟิชชัน ปฏิกิริยาฟิวชันและปฏิกิริยาลูกโซํ   การเกิด  
การสลายตัวและครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี  ประโยชน์และโทษของธาตุหมูํ  IA, IIA , VIIA ก๏าซเฉ่ือยและธาตุแท
รนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี   การท านายต าแหนํงของธาตุในตารางธาตุ  ธาตุและสารประกอบในส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล๎อม 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบค๎นข๎อมูล   ออกแบบการทดลอง  สร๎างสถานการณ์จ าลอง  
ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อภิปรายและสรุป   เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ความสามารถใน
การส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ   การใช๎ทักษะชีวิต  การใช๎เทคโนโลยี  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของ
การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํ
อยํางพอเพียง   มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  
และคํานิยมท่ีเหมาะสม  

 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๔  
๔๔ 

 

ตัวชี้วัด 
ว ๓.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕   
ว ๓.๒  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-

๖/๙ 
ว ๘.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-

๖/๙,  
ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒ 

รวม ๒๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๕  
๔๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๑๑๔๑  ชีววิทยาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑     เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษาธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต ลักษณะท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิต การศึกษาชีววิทยากระบวนการทาง 

ชีววิทยาท่ีเป็นประโยชน์ตํอมนุษย์และส่ิงแวดล๎อม กล๎องจุลทรรศน์  โครงสร๎างและหน๎าท่ีของสํวนประกอบ
ภายในเซลล์ท่ีศึกษาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์  ศึกษาเคมีท่ีเป็นพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  โครงสร๎างและหน๎าท่ีของ
สารเคมีในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของเซลล์   การล าเลียงสารเข๎าออกเซลล์   การส่ือสารระหวําง
เซลล์    การแบํงเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส การเปล่ียนสภาพเซลล์ การชราภาพของเซลล์  และเนื้อเยื่อ
สัตว์ อวัยวะ ระบบตําง ๆ ของรํางกาย         

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค๎น  
ข๎อมูลและการอภิปราย   เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ    สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความ  
สามารถในการตัดสินใจ    น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน       

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถใน 
การตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

ว ๑.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
ว ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔   
ว ๒.๑   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓    
ว ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ว ๘.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-
๖/๙,  

ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒ 
รวม   ๒๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๖  
๔๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ว๓๑๑๖๑  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร๎างทางธรณีวิทยาของโลก  แผํนเปลือกโลก  การเคล่ือนท่ีของแผํนเปลือกโลก  

การเคล่ือนท่ีของแผํนเปลือกโลก  ปรากฏการณ์ทางธรณี  การหาอายุข องหิน ลักษณะและอายุของซากดึกด า
บรรพ์ เปรียบเทียบล าดับช้ันหินและอายุของหิน เพื่อศึกษาความเป็นมาของโลก  การเกิดและวิวัฒนาการ ของ
ระบบสุริยะ กาแลกซีและเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาฟิชชัน ต าแหนํงของโลกในระบบสุริยะ กาแลก
ซีและเอกภพ การใช๎เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ตําง ๆ บนโลกและในอวกาศ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสังเกต
สืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย และการสรุป  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า ความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยม  

 
ตัวชี้วัด 

ว ๖.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
ว ๗.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
ว ๗.๒  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ว ๘.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-
๖/๙,  

ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒ 
รวม ๒๓ ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๗  
๔๗ 

 

     ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ว๓๑๑๙๑    วิทยาการค านวณ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ  การแยกสํวนประกอบและการยํอยปัญหา การหารูปแบบการ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอยํางและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงค านวณเพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ประยุกต์ใช๎
แนวคิดเชิงค านวณใน การออกแบบข้ันตอนวิธีส าหรับแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การระบุข๎อมูล
เข๎า ข๎อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบข้ันตอนวิธีการท าซ้ า การจัดเรียงและค๎นหาข๎อมูล ตัวอยําง
การออกแบบข้ันตอนวิธีเพื่อแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอยํางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดปัญหา  ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพรํ  ในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการ
รํวมกับวิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด 
 ว. 4.2 ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนา โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยําง
สร๎างสรรค์ และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
รวมท้ังหมด  1  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๘  
๔๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ว๓๑๑๙๑    การออกแบบเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒       เวลา  ๒๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

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

 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการด าเนินชีวิต 
เทคโนโลยีการจัดการข๎อมูล ข๎อมูล ฐานข๎อมูล คลังข๎อมูล การท าเหมืองข๎อมูล ประมวลผลข๎อมูล วิทยาการ
ข๎อมูล ข๎อมูลขนาดใหญํ การวิเคราะห์ข๎อมูล วิทยาการข๎อมู ลโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู๎แบบใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อ
เน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก๎ปัญหาวางแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบ
การเรียนรู๎ และน าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน เพื่อให๎เกิดทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช๎ในการสร๎างโครงงานได๎      
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อรวบรวมข๎อมูลในชีวิตจริงจากแหลํงตําง ๆ และความรู๎จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช๎ สร๎างความรู๎
ใหมํ เข๎าใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลตํอการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช๎อยําง
ปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู๎ความเข๎าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ตํอสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนก ารคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก๎ปัญหา
และการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผ๎ูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 
 
 
ตัวชี้วัด    ม.4/1  รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล และใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล   เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก๎ปัญหา หรือเพิ่มมูลคําให๎กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ท่ีใช๎ในชีวิตจริงอยํางสร๎างสรรค์  
รวม 1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๙  
๔๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส ์๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา ๘๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ธรรมชาติและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ ธรรมชาติของการวัด ความผิดพลาด

ในการวัด และการฝึกปฏิบัติเบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการวัด  สามารถบอกต าแหนํงวัตถุและวิธีการบอกสภาพการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเคล่ือนท่ีในหนึ่ งมิติ  กฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตันและกฎแรงดึงดูดระหวํางมวล หลักการสมดุลของแรงและเงื่อนไขท่ีท าให๎เกิดสมดุล 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกระท าข๎อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความ รู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ทดลองความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรํงของการเคล่ือนท่ีในแนวตรง 
๒.  น าสมการการเคล่ือนท่ีไปใช๎ เพื่อหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎องในสถานการณ์ตําง ๆ  
๓.  ค านวณหาปริมาณตําง ๆ ของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีอยํางอิสระในแนวดิ่ง  
๔.  อธิบายและทดลองหาความสัมพันธ์ระหวํางมวล แรงและความเรํง ซึ่งเป็นกฎการ 
     เคล่ือนท่ีของนิวตัน 
๕.  น ากฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันไปค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎อง 
๖.  อธิบายเงื่อนไขของสมดุลของแรง 
๗.  ค านวณหาคําแรงเสียดทาน 
๘.  น าความรู๎เกี่ยวกับสมดุลไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๐  
๕๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๐๒  ฟิสิกส์ ๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒      จ านวน ๘๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๒.๐    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ  งานของแรง  ก าลังของแรง  การได๎เปรียบเชิงกลและประสิทธิภาพของ

เครื่องผํอนแรง พลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมของวัตถุ แ รงดล  การดล  กฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  การเคล่ือนท่ีในแนววงกลม  การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยํางงําย 
และการเคล่ือนท่ีแบบหมุน  สภาพยืดหยุํนของแข็ง ความเค๎น ความเครียด คํามอดูลัสของยัง  ความ หนาแนํน 
แรงดัน ความดัน กฎของพาสคัล หลักของอารคี์มีดิส ความตึงผิว ความหนืด และหลักของแบร์นูลลี 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกระท าข๎อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายและหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎องของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ี แบบโปรเจกไทด์  
๒.  อธิบายและหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎องของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
๓.  อธิบายและหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎องของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิกอยํางงําย 
๔.  อธิบายและค านวณหาคําของงานและพลังงาน 
๕.  อธิบายและน ากฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช๎หาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎อง 
๖.  อธิบาย สืบค๎น และทดลองแรงดลและการดล 
๗.  อธิบายการชนกันของวัตถุและหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎องท้ัง ๑ และ ๒ มิติ 
๘.  อธิบาย สืบค๎นและน ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมไปใช๎หาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎อง 

รวม   ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๑  
๕๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๐๓  ฟิสิกส์ ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑      จ านวน ๘๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๒.๐    หน่วยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความร๎อน สมบัติของก๏าซและทฤษฎีจลน์ หลักการพื้นฐานของปรากฏการณ์
คล่ืน ธรรมชาติและสมบัติของคล่ืนเสียง การส่ันพ๎องของเสียง ระดับ เสียง คุณภาพเสียง หูและการได๎ยินของ
มนุษย์ ความเข๎มเสียงและระดับความเข๎มเสียง มลภาวะของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคล่ืนกระแทก  
สมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสง  หลักการของทัศนอุปกรณ์บางชนิด  ทฤษฎีการรับรู๎สีของ
นัยน์ตาของมนุษย์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกระท าข๎อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายการเกิดคล่ืนกล 
๒. อธิบายลักษณะของคล่ืนสมการคล่ืน 
๓. เข๎าใจสมบัติของคล่ืน 
๔. การเกิดคล่ืนเสียง 
๕. สมบัติของคล่ืนเสียง 
๖. ค านวณหาความเข๎มเสียงและระดับเสียง 
๗. สมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงผํานเลนส์และกระจก 
๘. สมบัติเชิงกายภาพของแสง 
๙. อธิบายทฤษฎีจลน์ของก๏าซและการน าไปใช๎ 
๑๐. กฎของพาสคัล และการน าไปใช๎ 
๑๑.ค านวณแรงลอยตัวและหลักของอาร์คีเมดีส 

รวม  ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๒  
๕๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๐๔  ฟิสิกส์ ๔            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒      จ านวน ๘๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๒.๐    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ประจุไฟฟูาและการเหนี่ยวน า แรงไฟฟูา กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูา 

ศักย์ไฟฟูา ความตํางศักย์ไฟฟูา งานและพลังงานศักย์ไฟฟูา ตัวเก็บประจุไฟฟูา ความจุไฟฟูา พลังงานท่ีสะสมใน
ตัวเก็บประจุไฟฟูา การน าความรู๎เกี่ยวกับไฟฟูาสถิตไปใช๎ประโยชน์ กระแสไฟฟูา  แหลํงก าเนิดไฟฟูา การน า
ไฟฟูา กระแสไฟฟูาในลวดตัวน า กฎของโอห์ม ตัวต๎านทาน ความต๎านทาน สภาพต๎านทาน ความน าไฟฟูา 
สภาพน าไฟฟูา แรงเคล่ือนไฟฟูา พลังงานไฟฟูา ก าลังไฟฟูา วงจรไฟฟูาในบ๎าน การท างานของอุปกรณ์และ
เครื่องมือเกี่ยวกับไฟฟูา แมํเหล็กและสนามแมํเหล็ก แรงกระท าตํ ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาท่ีเคล่ือนท่ีใน
สนามแมํเหล็ก แรงกระท าตํอลวดตัวน าท่ีมีกระแสไฟฟูาไหลผํานเมื่อวางอยูํในสนามแมํเหล็ก กฎของเออร์สเตด 
แรงระหวํางลวดตัวน าสองเส๎นท่ีวางขนานกันเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผําน โมเมนต์ของแรงคํูควบ ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงฟลักซ์แมํเหล็กผํานขดลวด กฎของฟาราเดย์ แรงเคล่ือนไฟฟูาเหนี่ยวน า ไดนาโม มอเตอร์ 
หม๎อแปลง วงจรเรียงกระแส วงจรกรองกระแส แกลแวนอมิเตอร์และการประยุกต์ใช๎เป็นมาตรวัดปริมาณไฟฟูา  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกระท าข๎อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายการท าให๎วัตถุมีประจุไฟฟูาโดยกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟูาได๎   
2. บอกความหมายของสนามไฟฟูา แรงระหวํางประจุไฟฟูา  เส๎นแรงไฟฟูา 

3. บอกความหมายของพลังงานศักย์ไฟฟูา  ศักย์ไฟฟูา  และความตํางศักย์ไฟฟูา 

4. อภิปรายและน าความรู๎เกี่ยวกับไฟฟูาสถิตไปอธิบายการท างานของเครื่องใช๎บางประเภทได๎ 

5. อธิบายการความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูา  จ านวนประจุไฟฟูา  ขนาดของความเร็วลอยเล่ือน
และค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎อง    

6. อธิบายความหมายของความต๎านทาน สภาพต๎านทาน  สภาพการน าไฟฟูา  และกฎของโอห์ม 

7. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูาในวงจร ความต๎านทานภายใน  และความตํางศักย์ไฟฟูา 

ของแบตเตอรี่ 
8. อธิบายความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟูาและความตํางศักย์ และความต๎านทานรวมของปลายตัว  

ต๎านทานท่ีตํอกันแบบอนุกรมและขนาน   



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๓  
๕๓ 

 

9. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานไฟฟูา  ก าลังไฟฟูา  ความตํางศักย์  กระแสไฟฟูาและเวลา  
และหาปริมาณดังกลําว 

10. อธิบายการหาแรงเคล่ือนไฟฟูารวม  ความต๎านทานรวม 

11. อธิบายหลักการสร๎างแอมมิเตอร์  โวลต์มิเตอร์  และโอห์มมิเตอร์จากแกลแวนนอมิเตอร  

12.  อธิบายความหมายและสัมพันธ์ของสนามแมํเหล็ก  สนามแมํเหล็กโลก  ฟล๊ักซ์แมํเหล็ก  ความ  

หนาแนํนฟลักซ์แมํเหล็ก 

13. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรง  กระแสไฟฟูา  ความยาวลวดตัวน าและสนามแมํเหล็ 

14. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนนอมิเตอร์  และมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 

15. อธิบายความหมายของการเหนี่ยวน าแมํเหล็กไฟฟูา กระแสเหนี่ยวน าและแรงเคล่ือนไฟฟูา
เหนี่ยวน า   

กฎของฟาราเดย์   
16. อธิบายความหมายของไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับ  และการผลิตไฟฟูากระแสสลับ ๓ เฟส 

และ 

ผลกระทบของการผลิตไฟฟูาตํอส่ิงแวดล๎อมและธรรมชาติ 

17. อภิปรายการท างานของขดลวด แรงเคล่ือนไฟฟูา  จ านวนรอบของขดลวดในหม๎อแปลง  

รวม ๑๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๔  
๕๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๓๐๕  ฟิสิกส์ ๕            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑     จ านวน ๘๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๒.๐    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับไฟฟูากระแสสลับ ปริมาณตํางๆ ท่ีใช๎กับวงจรไฟฟูากระแสสลับ ทฤษฎี

เกี่ยวกับไฟฟูากระแสสลับ ทฤษฎีคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูาของแมกซ์เวลล์ สเ ปกตรัมของคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา 
โครงสร๎างอะตอม ทฤษฎีอะตอม ทวิภาพของคล่ืนและอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัม การค๎นพบกัมมันตภาพรังสี 
การเปล่ียนสภาพนิวเคลียส ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี เสถียรภาพของนิวเคลียสไอโซโทป แมสสเปกโตร
มิเตอร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์และการปูองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับตัวรับรู๎ วงจรตรรกะ การควบคุม การขยายสัญญาณ การก าเนิดสัญญาณ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกระท าข๎อมูล และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าค วามรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา  โดยทฤษฎีคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูาของแมกซ์เวลล์ และการทดลองของ
ฮิรตซ ์

2. อธิบายได๎วํา  เมื่ออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาในสายอากาศ  จะท าให๎เกิดคล่ืน      
      แมํเหล็กไฟฟูาแผํออกจากสายอากาศ 

๓.  อธิบายความหมายของสเปกตรัม  คล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา  แสงไมํโพลาไรซ์และแสงโพลาไรซ์  
      โพลาไรเซซั่นของแสงโดยการสะท๎อน  การหักเห  และการกระเจิง 

4. อธิบายหลักการโครงสร๎างอะตอมของดอลตัน ทอมสัน  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดและบอก
สมบัติของรังสีแคโทด 

5. อธิบายปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก  และสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหวํางจ านวนโฟโต
อิเล็กตรอนและความเข๎มแสง  ความตํางศักย์หยุดยั้งและความถ่ีของแสงท่ีตกกระทบ  

6. บอกแบบจ าลองอะตอมของไฮโดรเจน ตามทฤษฎีอะตอมของโบว์และค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข๎อง 
7. อธิบายสถานการณ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์  

8. อธิบายและค านวณการเกิดรังสีเอกซ์  พร๎อมท้ังบอกสมบัติและประโยชน์  

9. อธิบายความไมํสมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบว์ ปรากฎการณ์คอมป์ตัน และสมมติฐานของเดอบรอยล์ 

10. อธิบายทวิภาพของคล่ืนอนุภาคเป็นแนวคิดท่ีส าคัญของกลศาสตร์ควอนตัม 

รวม   ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๕  
๕๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๒๑  เคมี ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษา อธิบาย ทดลองและค านวณหามวลอะตอม  มวลโมเลกุล  โมล  ความสัมพันธ์ระหวํางโมลกับมวลของ

สาร  ปริมาตรตํอโมลของแก๏ส  ความสัมพันธ์ระหวํางจ านวนโมล  อนุภาค  มวลและปริมาตรของแก๏ส ความเข๎มข๎น
ของสารละลาย การเตรียมสารละลาย   สมบัติบางประการของสารละลาย  การค านวณเกี่ยวกับมวลร๎อยละจากสูตร    
สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล  กฎทรงมวล กฏสัดสํวนคงท่ี สมการเคมี  มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี  ปริมาตรของ
แก๏สในปฏิกิริยาเคมี  กฎของเกย์ลูสแซก  กฎของอาโวกาโดร  ความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณของสารในสมการเคมี 
สารก าหนดปริมาณ  การค านวณจากสมการเคมีท่ีเกี่ยวข๎องมากกวําหนึ่งสมการ  ผลได๎ร๎อยละ   

สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ทดลองสมบัติของของแข็ง  การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง  ชนิดของผลึก การเปล่ียน
สถานะของของแข็ง  สมบัติของของเหลว  ความตึงผิว  การระเหย  ความดันไอกับจุดเดือด  สมบัติของแก๏ส  
ความสัมพันธ์ของปริมาตร  ความดันและอุณหภูมิของแก๏ส   กฎของบอยล์  กฎของชาร์ล กฎของเกย์ลูสแซก กฎรวม
แก๏ส  กฎแก๏สสมบูรณ์  กฎความดันยํอยของดอลตัน การแพรํ   เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข๎องกับสมบัติของแข็ง  ของเหลว 
แก๏ส  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบค๎นข๎อมูล   ออกแบบการทดลอง  สร๎างสถานการณ์จ าลอง  
ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อภิปรายและสรุป   เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ความสามารถใน
การส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ   การใช๎ทักษะชีวิต  การใช๎เทคโนโลยี  

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของ
การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํ
อยํางพอเพียง   มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  
และคํานิยมท่ีเหมาะสม  
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง และค านวณเกีย่วกับมวลอะตอม  มวลโมเลกุล  โมล  ความสัมพันธ์ระหวําง 
      โมลกับมวลของสาร  ปริมาตรตํอโมลของแก๏ส  ความสัมพันธ์ระหวํางจ านวนโมล  อนุภาค   

2. สืบค๎นข๎อมูล  ทดลอง และค านวณความเข๎มข๎นของสารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย  
3. สืบค๎นและอธิบายความหมายระบบปิดระบบเปิด กฎทรงมวล กฎสัดสํวนคงท่ี กฎเกย์-ลูสแซก 

และกฎอาโวกาโดร 
4. ค านวณหาปริมาณสารตามกฎทรงมวล กฎสัดสํวนคงท่ี กฎอาโวกาโดร สูตรเอมพิริกัล  สูตร

โมเลกุลของสารหรือก๏าซ มวลเป็นร๎อยละ 
5. เขียน ดุลสมการและค านวณหาจ านวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของก๏าซและจ านวนอนุภาคของ  

      สาร จากสมการเคมี ทดลอง อภิปราย ค านวณผลได๎ร๎อยละจากการทดลอง  



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๖  
๕๖ 

 

6. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบาย สมบัติของธาตุตามหมูํตามคาบ ธาตุทรานซิชัน  ธาตุ
กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี สามารถท านายต าแหนํงและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ  

7. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง และอธิบาย สมบัติบางประการของ ของแข็ง ของเหลว ก๏าซ ใช๎กฎตํางๆของ 
      ก๏าซค านวณความสัมพันธ์ระหวํางอุณหภูมิความดัน ปริมาตร สามารถใช๎ทฤษฏีจลน์อธิบายสมบัติ  
      ก๏าซและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๗  
๕๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๒๒  เคมี ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษา  อธิบาย ทดลองและค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด าเนินไปของ

ปฏิกิริยา  กฎอัตราเร็ว การใช๎ทฤษฎีจลน์ อธิบายผลของปัจจัยตํางๆ ท่ีมีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ธรรมชาติของสารตั้งต๎น ผลของความเข๎มข๎น พื้นท่ีผิว อุณหภูมิ ตัวเรํง และตัวยับยั้งปฏิกิ ริยาตํออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  การเปล่ียนแปลงไปข๎างหน๎า การเปล่ียนแปลงย๎อนกลับ การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได๎ สมบัติ
ของระบบท่ีมีภาวะสมดุลระหวํางสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี ทิศทางการด าเนิน
เข๎าสํูภาวะสมดุล ผลของความเข๎มข๎น ความดัน อุณหภูมิ ตัวเรํงปฏิกิริยาตํอการเปล่ียนแปลงภาวะสมดุล หลัก
ของเลอชาเตอลิเอ และการน าไปใช๎อธิบายการเปล่ียนแปลง ภาวะสมดุล   ฝึกค านวณหาคําคงท่ีของสมดุลใน
เทอมของความดัน ความเข๎มข๎น คําคงท่ีการละลาย  และหาความเข๎มข๎นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล  
ปัจจัยท่ีมีผลตํอภาวะสมดุล  สมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ไอออนในสารละลายกรด- เบส 
ทฤษฏีกรด – เบส การถํายเทโปรตอน ระหวํางกรด- เบส  ค านวณการแตกตัวของกรด- เบส และการค านวณ
คําคงท่ีการแตกตัว กรดอํอน เบสอํอน การแตกตัวของน้ าบริสุทธิ์ (Kw)  พีเอช (pH) และ pOH ของสารละลาย 
สารละลายบัฟเฟอร์ สมบัติและการแตกตัวของอินดิเคเตอร์ การเปล่ียนสีของอินดิเคเตอร์ ชนิดตํางๆ ใน
สารละลาย สายละลายกรด- เบสในชีวิตประจ าวันและในส่ิงแวดล๎อม ปฏิกิริยาระหวํางสารละลายกรดกับ
สารละลายเบส ปฏิกิริยาระหวํางสารละลายกรดหรือเบสกับสารบางชนิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ค านวณหาความ
เข๎มข๎นของสารละลายกรด- เบส   โดยการไทเทรต  กราฟการไทเทรต  สามารถเลือกใช๎อินดิเคเตอร์ บอก
องค์ประกอบ ทดสอบสมบัติและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ในชีวิตประจ าวันได๎ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสต ร์   การสืบค๎นข๎อมูล   ออกแบบการทดลอง  สร๎างสถานการณ์
จ าลอง  ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อภิปรายและสรุป   เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 
ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ   การใช๎ทักษะชีวิต  การใช๎เทคโนโลยี  

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคํา
ของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง   มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   มี จิตสาธารณะ  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎น อธิบายความหมาย ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนกราฟ แปลความหมายแสดง  
ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารกับ เวลา 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๘  
๕๘ 

 

2. สืบค๎นและอภิปรายแนวคิดการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช๎ทฤษฎีจลน์และการชนของอนุภาคและ
สมการเชิงซ๎อนกัมมันต์ 

3. สืบค๎น อธิบาย อภิปราย ทดลองปัจจัยท่ีมีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
4. สืบค๎น อธิบาย ปฏิกิริยาผันกลับได๎ ภาวะสมดุล สมดุลระหวํางสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว  

      สมดุลในปฏิกิริยาเคมี คําคงท่ีสมดุล สมบัติของระบบ ณ ภาวะสมดุล 
5. เขียนความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารตั้งต๎นกับผลิตภัณฑ์พร๎อมท้ังค านวณคําคงท่ีสมดุลและ 

       ความเข๎มข๎นของสาร ณ ภาวะสมดุล 
6. ระบุปัจจัยท่ีมีผลตํอภาวะสมดุลของระบบและคําคงท่ีสมดุลและอธิบายเหตุผลประกอบ 
7. สืบค๎นและอธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข๎าสํูภาวะสมดุลโดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ และ

เลือกภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรม 
8. สืบค๎น อธิบาย และอภิปรายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการตําง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และ

ปรากฎการณ์ตําง ๆ ในธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
9. ทดลอง รวบรวมข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูล และสรุปผลการทดลอง เรื่อง สมดุลเคมี  
10. สืบค๎น อธิบาย ทดลองและจ าแนกสารละลายอิเล็กโทรไลต์   สาร ละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ 
11. สืบค๎นและอธิบายความหมายทฤษฎีกรด – เบส พร๎อมท้ังระบุคํูกรด – เบส ตามทฤษฎี 

      กรด – เบส ของเบรินสเตด – ลาวรี 
12. อธิบายและค านวณความเข๎มข๎นและร๎อยละการแตกตัวของกรดแกํ เบสแกํ  กรดอํอนเบสอํอน และ

น้ า 
13. อธิบาย  ค านวณ คําพีเอช และระบุเหตุผลท่ีท าให๎อินดิเคเตอร์เปล่ียนสี และใช๎ชํวงการเปล่ียนสี

ของอินดิเคเตอร์บอกพีเอช หรือความเป็นกรด – เบส ของสารละลาย 
14. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหวํางกรดและเบสหรือเบสกับสารบางชนิดพร๎อมท้ังเขียน

สมการแสดงปฏิกิริยาเพื่อบอกสมบัติของเกลือท่ีเกิดขึ้น 
15. ทดลอง อธิบายความหมายปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ปฏิกิริยาการสะเทิน พร๎อมท้ังเขียนสมการแสดง 

      ปฏิกิริยา 
16. อธิบาย ทดลอง ค านวณคําพีเอชและความเข๎มข๎นของสารจากการไทเทรต พร๎อมท้ังเขียนกราฟ

ของการไทเทรต 
17. สืบค๎น  อธิบาย ทดลอง เขียนสมการ ค านวณ เกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์  

รวม  ๑๗  ผลการเรียนรู้ 
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สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๙  
๕๙ 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๒๓  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษาและทดลองปฏิกิริยาการถํายโอนอิเล็กตรอน  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยา  รี

ดอกซ์  ฝึกเขียนและดุลสมการรีดอกซ์  ศึกษาและทดลองหลักการของเซลล์กัลวานิก เขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิก  
การหาคําศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์  การค านวณหาศักย์ไฟฟูามา ตรฐานของเซลล์  สมการของเนิร์นส 
หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นภายในเซลล์ การน าหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช๎ใน  
การแยกสาร  การท าให๎โลหะบริสุทธิ์  การชุบโลหะด๎วยกระแสไฟฟูา  การปูองกันการผุกรํอน ความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวข๎องกับเซลล์ไฟฟูาเคมี   

สืบค๎นข๎อมูล ทดลองและอภิปรายอุตสาหกรรมแรํท่ีมีในประเทศไทย ได๎แกํ ทองแดง  สังกะสี  ดีบุก  พลวง  
แคดเมียม  แทนทาลัม ไนโอเบียม  เซอร์โคเนียม ทังสเตน แรํรัตนชาติ อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมแก๎ว 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์  การใช๎ประโยชน์จากโซเดียมคลอไรด์ใน
การเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ แก๏สคลอรีน การเตรียมสารฟอกขาว การเตรียมโซดาแอช การน าโซเดียมไฮดรอกไซด์
และแก๏สคลอรีนไปใช๎ประโยชน์ในการผลิตสารฟอกขาว ผงชูรส อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยยู
เรีย  ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทสและผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบค๎นข๎อมูล   ออกแบบการทดลอง   สร๎างสถานการณ์จ าลอง  
ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อภิปรายและสรุป   เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ความสามารถใน
การส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ   การใช๎ทักษะชีวิต  การใช๎เทคโนโลยี  

 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของ
การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎   อยูํ
อยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  
และคํานิยมท่ีเหมาะสม  
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎น  อธิบาย ทดลอง เกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ และจัดล าดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอน 
2. ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา 
3. สืบค๎นอธิบาย ทดลอง เกี่ยวกับเซลล์ไฟฟูาเคมี และค านวณศักย์ ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ 
4. สืบค๎น อธิบาย อภิปราย หลักการท างานของเซลล์กัลวานิก เซลล์ปฐมภูมิ  เซลล์ทุติยภูม ิ
5. สืบค๎น อธิบาย อภิปราย ทดลอง เกี่ยวกับเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และการน าไปใช๎ประโยชน์ 
6. สืบค๎น อธิบายหลักการ บอกประโยชน์ของอุตสาหกรรมแรํ เซรามิกส์ 
7. สืบค๎น อธิบายหลักการ บอกประโยชน์ของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับโซเดียมคลอไรด ์
8. สืบค๎น อธิบาย ทดลอง  บอกประโยชน์ของอุตสาหกรรมปุ๋ย 
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สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๐  
๖๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๒๑  เคมี ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษาทดลอง และอธิบาย ความหมายของสารอินทรีย์ การเขียนสูตรโครงสร๎างไอโซเมอริซึ ม ประเภท

ของสารอินทรีย์และการเรียกชื่อ หมูํฟังก์ชัน ปฏิกิริยาและสมบัติบาง ประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ  สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ   

ศึกษา ทดลองและอธิบายความหมายสารชีวโมเลกุล โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิ พิดและกรดนิวคลีอิก 
องค์ประกอบโปรตีนซึ่งขึ้นอยูํกับชนิดและล าดับของกรดอะมิโน โครงสร๎างของโปรตีน  ชนิดและหน๎าท่ีของ
โปรตีน เอ็นไซม์ การแปลงสภาพของโปรตีน ชนิด โครงสร๎าง สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต  ไขมันและ
น้ ามัน  ฟอสโฟลิพิด ไข  สเตอร์รอยด์ โครงสร๎างของนิวคลีโอไทด์  DNA และ RNA   

สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย อภิปราย ทดลอง การเกิดและการใช๎ประโยชน์จากถํานหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม
และแก๏สธรรมชาติ พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิ
เมอร์ ได๎แกํ พลาสติก เส๎นใยและยาง  ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์สังเคราะห์ ภาวะมลพิษที่เกิดจาก
การผลิตและการใช๎ผลิตภัณฑ์จากเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์    

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบค๎นข๎อมูล   ออกแบบการทดลอง                      สร๎าง
สถานการณ์จ าลอง  ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อภิปรายแ ละสรุป   เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด 
ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ   การใช๎ทักษะชีวิต  การใช๎
เทคโนโลยี  

 เพื่อใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  
ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง   มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎น อธิบาย อภิปราย เขียนสูตรโครงสร๎างในรูปแบบตําง ๆ โดยสัมพันธ์กับพันธะของคาร์บอน 
2. จ าแนกประเภทของของสารประกอบอินทรีย์โดยใช๎หมูํฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ พร๎อมท้ังยกตัวอยําง 
3. สืบค๎น อธิบาย จ าแนก เขียนสูตรโครงสร๎าง เรียกช่ือ  ทดลอง  เขียนสมการ อธิบายสมบัติบาง  

ประการพร๎อมยกตัวอยํางสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
4. จ าแนก เขียนสูตรโครงสร๎าง เรียกช่ือ  ทดลอง  เขียนสมการ อธิบายสมบัติบางประการพร๎อม  

ยกตัวอยํางสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 
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สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๑  
๖๑ 

 

5. จ าแนก เขียนสูตรโครงสร๎าง เรียกช่ือ  ทดลอง  เขียนสมการ อธิบายสมบัติบางประการพร๎อม 
                ยกตัวอยํางสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 

6. สืบค๎น อธิบาย อภิปราย เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ชนิดตําง ๆ  
7. สืบค๎น อธิบาย ท าการทดลอง การเกิดพอลิเมอร์ 
8. สืบค๎น อภิปรายการน าพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์รวมท้ังผลท่ีเกิดจากการผลิตและใช๎พอลิเมอรตํ์อ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 
9. อธิบาย ท าการทดลอง ระบุสมบัติและประโยชน์ของโปรตีน 
10. อธิบาย ท าการทดลอง ระบุสมบัติและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
11. อธิบาย ท าการทดลอง ระบุสมบัติและประโยชน์ของลิพิด 
12. อธิบาย ท าการทดลอง ระบุสมบัติและประโยชน์ของกรดนิวคลีอิก 

รวม   ๑๒     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๒  
๖๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๓๒๒๕  เคมี ๕            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบาย  โครงสร๎างอะตอมเกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหวํางอิเล็กตร อนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ
และการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน๎มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ  การเกิดพันธะเคมีใน
โครงผลึกและในโมเลกุลของสาร  ความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึด
เหนี่ยวระหวํางอนุภาคของสาร ทดลองแ ละเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจ าวันรวมท้ัง
อธิบายผลของสารเคมีท่ีมีผลตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลตํออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๏สธรรมชาติแล ะการ
กล่ันล าดับสํวนน้ ามันดิบ การน าผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จากการแยกแก๏สธรรมชาติและการกล่ันล าดับสํวนน้ ามันดิบไปใช๎
ประโยชน์รวมท้ังผลของผลิตภัณฑ์ตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม การเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ การน า
พอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์รวมท้ังผลท่ีเกิดจากการผลิตและใช๎ พอลิเมอร์ตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  
องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ ามัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบค๎นข๎อมูล   ออกแบบการทดลอง  สร๎างสถานการณ์
จ าลอง  ส ารวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อภิปรายและสรุป   เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 
ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ   การใช๎ทักษะชีวิต  การใช๎เทคโนโลยี  

 เพื่อใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  
ใฝุเรียนรู๎   อยูํอยํางพอเพียง   มุํงมั่นในก ารท างาน   รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์  อธิบายและอภิปรายโครงสร๎างอะตอมเกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหวํางอิเ ล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุด
กับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน๎มสมบัติของธาตุใน
ตารางธาตุ 

2.  สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์  อธิบายและอภิปรายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของ
สารความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสา รกับแรงยึดเหนี่ยวระหวําง
อนุภาคของสาร 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๓  
๖๓ 

 

3. ทดลองและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจ าวันรวมท้ังอธิบายผลของ
สารเคมีท่ีมีผลตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลตํออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

4. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์  อธิบายและอภิปรายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๏สธรรมชาติ
และการกล่ันล าดับสํวนน้ ามันดิบ การน าผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จากการแยกแก๏สธรรมชาติและการกล่ัน
ล าดับสํวนน้ ามันดิบไปใช๎ประโยชน์รวมท้ังผลของผลิตภัณฑ์ตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 

5. สืบค๎นข๎อมลู วิเคราะห์  อธิบายและอภิปรายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ การน าพอลิ
เมอร์ไปใช๎ประโยชน์รวมท้ังผลท่ีเกิดจากการผลิตและใช๎พอลิเมอร์ตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 

6. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์  อธิบายและอภิปรายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของ 
              คาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ ามัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก 
รวม ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๔  
๖๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๔๑  ชีววิทยา ๑          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร๎างและอธิบายระบบการยํอยอาหาร ระบบการล าเลียงในสัตว์ การหมุนเวียน

เลือดในคน  เลือด  หมูํเลือด  การให๎เลือด  ระบบน้ าเหลือง  ระบบภูมิค๎ุมกัน  ทดลองการไหลเวียนเลือดในหาง
ปลา ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเต๎นของชีพจร ทิศทางการไหลของเลือดในเส๎นเวน   การสลายสารอาหารภายใน
เซลล์  การหมัก   โครงสร๎างและการแลกเปล่ียนแก๏สของส่ิงมีชีวิต   โครงสร๎างของปอดของสัตว์เล้ียงลูกด๎วย
น้ านม  การสูดลมหายใจ   การแลกเปล่ียนแก๏สในรํางกายคน   การท างานของศูนย์ควบคุมการหายใจ   โรคท่ี
เกี่ยวข๎องกับระบบหายใจ   ทดลองวัดอัตราการหายใจของส่ิงมีชีวิต   ออกแบบเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตํออัตรา
การหายใจของส่ิงมีชีวิต   อธิบายค วามหมายและวิธีการขับถํายของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด 
โครงสร๎างและการท างานของไต    การรักษาสมดุลของน้ าและสารตําง ๆ   ยกตัวอยํางความผิดปกติท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน   ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ   การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพการจัดห มวดหมูํของส่ิงมีชีวิต  การตั้งช่ือของส่ิงมีชีวิต  พร๎อมท้ังระบุเกณฑ์ท่ีใช๎ในการ
จ าแนกกลํุมของส่ิงมีชีวิต     สรุปลักษณะท่ีเหมือนและแตกตํางกันของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา  
อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์   ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิ ตกับการ
ใช๎ประโยชน์ของมนุษย์ ท่ีมีผลตํอสังคม และส่ิงแวดล๎อม  ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย   รวมท้ัง
ตระหนักถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎    การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย   เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ    สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ    น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน       

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของ การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบการยํอยและการดูดซึมสารอาหาร 
2. อธิบายโครงสร๎างท่ีใช๎ในการล าเลียงและการล าเลียงสารในส่ิงมีชีวิต  
3. อธิบายกลไกในการล าเลียงสารในส่ิงมีชีวิต 
4. อธิบายการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 
5. สืบค๎นข๎อมูล  ส ารวจ  วิเคราะห์   อภิปรายและอธิบายความส า คัญของความหลากหลายของระบบ

นิเวศและดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๕  
๖๕ 

 

6. ส ารวจ  วิเคราะห ์ และอธิบายหลักการของกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในท๎องถิ่นพร๎อมท้ัง 
          ยกตัวอยํางการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในท๎องถิ่น 

7. ส ารวจ  สืบค๎นข๎อมูล  วิเคราะห ์ และน าเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในท๎องถิ่น ประเทศและของโลก 

8. สืบค๎นข๎อมูล  วิเคราะห์  และน าเสนอการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ   ปัญหา  สาเหตุของปัญหา และการ
ปูองกันแก๎ไข  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของนักเรียน  และของประเทศ 

9. ระดมความคิด  วางแผน  และลงมือปฏิบัติรํวมกับชุมชนในการปูองกัน  เฝูาระวังแก๎ไขปัญหา  และ 
          อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๖  
๖๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๔๒   ชีววิทยา ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษาการสืบพันธุ์ทั้งอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศ  อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและอวัยวะสืบพันธุ์ของ
เพศหญิง  การคุมก าเนิด  การเจริญเติบโต  ระยะเอ็มบริโอ  และระยะหลังเอ็มบริโอ ศึกษาวิเคราะห์  ท า
กิจกรรมเกี่ยวกับระบบโครงสร๎างของรํางกาย  ลักษณะโครงรํางแข็ง โครงกระดูกของคน  ชนิดของกล๎ามเนื้อ  
กลไกการหดตัวของกล๎ามเนื้อ  การทรงตัวและการเคล่ือนไหวของสัตว์  ศึกษาโครงสร๎างและการท างานของ
เซลล์ประสาท  สมอง  และไขสันหลัง  การท างานของระบบประสาท   อวัยวะรับสัมผัส  ฮอร์โมนจากตํอมไร๎
ทํอท่ีส าคัญในรํางกาย   การหล่ังและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน   ศึกษากลไกการเกิดพฤติกรรม  ท าปฏิบัติการ
และศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นมาแตํก าเนิด  พฤติกรรมการเรียนรู๎  ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับการ
พัฒนาการของระบบประสาท  พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น  
ข๎อมูลและการอภิปราย   เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ    สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ    น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน       

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายกระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต 
2. อธิบายกระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต 

3. อธิบายและเขียนแผนภาพ  กระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนการควบคุมการเจริญเติบโต 

4. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างท่ีใช๎ในการเคล่ือนไหวอธิบายโครงสร๎างท่ีใช๎ในการท างานของระบบตําง ๆ  

ในรํางกาย 

5. อธิบายเกี่ยวกับสารที่ส่ิงมีชีวิตสร๎างขึ้นที่มีผลตํอสรีระวิทยา 

6. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงมีชีวิต 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๗  
๖๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๔๓  ชีววิทยา ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑      จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษาวิเคราะห์  ท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าท่ีของราก  ล าต๎น  ในของพืชดอก  ศึกษา
การค๎นคว๎าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง  ปฏิกิริยาและรงควัตถุท่ีใช๎ในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วย
แสง  ท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการคายน้ า  การล าเลียงน้ าและแรํธาตุ  การล าเลียงอาหารของพื ช ศึกษาและท า
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร๎างของดอก  การสร๎างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก  การถํายละอองเรณูและการปฏิสนธิ  
การเกิดผลและเมล็ด  การกระจายพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์ของพืช  ท ากิจกรรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการงอก
ของเมล็ด  การเจริญเติบโตภายหลังการงอกของพืชดอก  การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อบริเวณปลายยอดและ
ปลายรากของพืช  ใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคํู  วงจรชีวิตของพืชศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ตอบสนองของพืชตํอส่ิงแวดล๎อมและการตอบสนองของพืชตํอสารเคมี 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎    การส ารวจตรวจสอบ   การ 
สืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย   เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ    สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ    น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน       

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ี เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของราก  ล าต๎น  ใบของพืชดอก 
2. อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงและปัจจัยตําง ๆ ท่ีมีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสง 
3. อธิบายการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตและอธิบายกลไกในการล าเลียงสารในส่ิงมีชีวิต 
4. อธิบายการตอบสนองของพืชตํอส่ิงแวดล๎อมและตํอสารเคมีในพืช 
5. อธิบายปัญหาส่ิงแวดล๎อมและการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น  ระดับประเทศ  และระดับ

โลกวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  วางแผนและลงมือปฏิบัติรํวมกับชุมชนในการปูองกัน  แก๎ไขปัญหาเฝูา
ระวังอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๘  
๖๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๒๒๔๔  ชีววิทยา ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองของเมนเดล   กฎแหํงการแยก และกฎแหํงการ
รวมกลํุมอยํางอิสระ   การน ากฎของเมนเดลไปใช๎ในการท านายอัตราสํวนทางจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุํน  F๑ 
และ F๒ จากการผสมพันธ์ที่พิจารณาหนึ่งลักษณะ และพิจารณาสองลักษณะความส าคัญของการผสมพันธ์เพื่อ
ทดสอบ  การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะท่ีไมํ เป็นไปตามกฎของเมนเดล การเปรียบเทียบ
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีแปรผันตํอเนื่องและไมํตํอเนื่องและการน าความรู๎ไปใช๎ในการศึกษาการถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะได๎   การน าความรู๎เรื่องการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน   ศึกษาการถํายทอดยีนบนโครโมโซมแ ละสรุปการค๎นพบสารพันธุกรรม  สํวนของ  DNA ท่ี
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเรียกวํา ยีน และ  DNA อยูํบนโครโมโซม   ความหมายของจีโนมสํวนประกอบ
และโครงสร๎างของ DNAกระบวนการสังเคราะห์ DNA และการสังเคราะห์โปรตีนสมบัติของยีนการเกิดมิวเทชัน 
และผลท่ีเกิดจากมิวเทชัน  ศึกษาควา มหมายของเทคโนโลยีชีวภาพทางด๎านพันธุศาสตร์  กระบวนการสร๎าง  
DNA สายผสม หรือรีคอมบิแนนท์  DNA   การโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิดและเทคนิคพีซีอาร์    การน า
เทคโนโลยีของ  DNA ไปประยุกต์ใช๎   ประโยชน์ในด๎านตํางๆ รวมทั้งผลกระทบทางด๎านสังคม และจริยธรรม
ของมนุษย์  ศึกษาหลักฐานตําง ๆ ท่ีสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
ลามาร์ก และชาลส์ ดาร์วิน  การหาความถ่ีของแอลลีล และความถ่ีของจีโนไทป์ในประชากร และปัจจัยท่ีมีผล
ท าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีล และความถ่ีของจีโนไทป์ในประชากร  กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมํ
ของส่ิงมีชีวิต และน าเสนอผลกระทบจากการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีตํอการเกิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค๎น 
ข๎อมูลและการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถ ใน
การตัดสินใจ    น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน       

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็ นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายกฎแหํงการแยก และกฎแหํงการรวมกลํุมอยํางอิสระ 
3. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ และน ากฎของเมนเดลไปใช๎ในการท านายอัตราสํวนทางจีโนไทป์และฟีโนไทป์ ในรุํน 

F๑ และ F๒ จากการผสมพันธุ์ที่พิจารณาหนึ่งลักษณะ และพิจารณาสองลักษณะ 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๙  
๖๙ 

 

 
4. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายความส าคัญของการผสมพันธุ์เพื่อทดสอบ 
5. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะท่ีไมํ

เป็นไปตามกฎของเมนเดล 
6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีแปรผันตํอเนื่องและไมํตํอเนื่อง 
7. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย และน าความรู๎ไปใช๎ในการศึกษาการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
8.  สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายการถํายทอดยีนบนโครโมโซมและสรุปการค๎นพบสารพันธุกรรม 
9. อธิบายสํวนของ DNA ท่ีควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเรียกวํา ยีน และ DNA อยูํบนโครโมโซมและจีโนม 
10. สืบค๎น อภิปรายและอธิบายสํวนประกอบและโครงสร๎างของ DNA 
11. สืบค๎นและอธิบายกระบวนการสังเคราะห์ DNA  การสังเคราะห์โปรตีนและสมบัติของยีน 
12. สืบค๎น และอธิบายถึงการเกิดมิวเทชัน และผลท่ีเกิดจากมิวเทชันและเทคโนโลยีชีวภาพทางด๎านพันธุศาสตร์ได๎ 
13. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการสร๎าง DNA สายผสม หรือรีคอมบิแนนท์  DNA 
๑๘.  สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และเปรียบเทียบการโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิดและเทคนิคพีซีอาร์ 
๑๙.  สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และวิเคราะห์การน าเทคโนโลยีของ DNA ไปประยุกต์ใช๎ประโยชน์ใน 
      ด๎านตํางๆ รวมทั้งผลกระทบทางด๎านสังคม และจริยธรรมของมนุษย์ 
๒๐.  สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานตําง ๆ  ท่ีสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
21. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์ก และชาลส์ ดาร์วิน 
22. ส ารวจตรวจสอบ  สืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับการหาความถ่ีของแอลลีล  และความถ่ี

ของจีโนไทป์ในประชากร  และปัจจัยท่ีมีผลท าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีล  และความถ่ี
ของจีโนไทป์ในประชากร 

23. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมํของส่ิงมีชีวิต และน าเสนอผลกระทบ
จากการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีตํอการเกิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

รวม ๒๓ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๐  
๗๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๓๒๔๕  ชีววิทยา ๕          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕    หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาค๎นคว๎า  ส ารวจ ทดลอง  อภิปรายแสดงและเสนอแนวความคิดในรูปแบบหลากหลาย  วิเคราะห์เหตุและ
ผลกระทบตํอระบบนิเวศ  เกี่ยวกับการส ารวจและท าปฏิกิริยาการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทาง
กายภาพกับปัจจัยทางชีวภาพ  ในด๎านการถํายทอดพลังงาน  การหมุนเวียนสารตําง  ๆ ในระบบนิเวศ   
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากร  ฝึกวิเคราะห์สภาพและปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและสภาวะ
แวดล๎อมในท๎องถิ่น  ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ  ประชากรมนุษย์และการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล๎อมท้ังระบบ  สามารถแก๎ไขปัญหา  
วางแผน เสนอแนวทางเพื่อแก๎ปัญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น 
ข๎อมูลและการอภิปราย   เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ    สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ    น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน       

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ ส่ื อสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑.  สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปความหมายและประเภทของระบบนิเวศ 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศในท๎องถิ่น 
2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพและทางชีวภาพ 
3. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปความส าคัญของการถํายทอดพลังงาน การหมุนเวียนสาร และการ 

เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ 
4. อธิบายความหมายของค าวําประชากร  ค านวณหาความหนาแนํนของประชากร อัตราการ 

เปล่ียนแปลงขนาดของประชากร 
5. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร 
6. สืบค๎นข๎อมูลและวิเคราะห์จ านวนประชากรมนุษย์ในอนาคต พร๎อมท้ังเสนอแนวทางในการ

แก๎ปัญหาความหนาแนํนของประชากรมนุษย์ท่ีอาจกํอให๎เกิดผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
7. ส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ พร๎อมยกตัวอยําง 
8. ส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและ

ประโยชน์ท่ีได๎จากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา และการจัดการ 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๑  
๗๑ 

 

9. อภิปรายและสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังการอนุรักษ์และ 
              พัฒนาท่ียั่งยืน พร๎อมท้ังเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

10. ส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายความส าคัญของชนิดพันธ์ตํางถิ่นที่สํงผลกระทบตํอระบบนิเวศ 
รวม ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๒  
๗๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๐๒๖๑  การดูดาวเบื้องต้น     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เวลา  ๔๐   ชั่วโมง            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบาย ประวัติการค๎นพบดาราศาสตร์  แนวความคิดเกี่ยวกับ

กลํุมดาว ดาราศาสตร์ยุคโบราณ แนวความคิดและความจ าเป็นในการก าหนดเวลา  พื้นฐานเกี่ยวกับเอกภพจาก
อดีต มาถึงปัจจุบันซึ่งน าไปสํูการพัฒนา ทางด๎านดาราศาสตร์  หลักการดูดาวเบ้ืองต๎น ทรงกลมท๎องฟูา ระบบ
พิกัดของวัตถุท๎องฟูา การอํานแผนท่ีดาว ความสวํางและสีของดาว   ดาราศาสตร์กับภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์กับกลํุมดาว  ฤดูกาล  และนิทานกลํุมดาว  ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางดารา
ศาสตร์ หน๎าท่ีและหลักการท างานของกล๎องโทรทรรศน์  ท่ีน ามาใช๎ในการศึกษาดาราศาสตร์ 

ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การสังเกต
สืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย และการสรุป  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า ความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎น วิเคราะห์ และอธิบายประวัติการค๎นพบดาราศาสตร์  แนวความคิดเกี่ยวกับกลํุมดาว ดารา  
      ศาสตร์ยุคโบราณ แนวความคิดและความจ าเป็นในการก าหนดเวลา พื้นฐานเกี่ยวกับเอกภพจาก
      อดีต มาถึงปัจจุบันซึ่งน าไปสํูการพัฒนา ทางด๎านดาราศาสตร์   

2. สืบค๎น ทดลอง และอธิบาย หลักการดูดาวเบ้ืองต๎น ทรงกลมท๎องฟูา ระบบพิกัดของวัตถุท๎องฟูา 
การอํานแผนท่ีดาว ความสวํางและสีของดาว   ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีวามสัมพันธ์
กับกลํุมดาว  ฤดูกาล  และนิทานกลํุมดาว 

3. สืบค๎น ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางดาราศาสตร์  หน๎าท่ีและหลักการท างาน
ของกล๎องโทรทรรศน์  ท่ีน ามาใช๎ในการศึกษาดาราศาสตร์ 

รวม ๓  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๓  
๗๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๐๒๘๑  เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ๑กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง               จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

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

 ศึกษากระบวนการแก๎ปัญหาและสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เทคนิคทางจุลชีววิทยา  และเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอจากพืช 
 ศึกษาวิธีการแก๎ปัญหาทางเคมี เกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณของวิตามินซีในผักและผลไม๎ สมบัติ
ของแรํยิปซัมท่ีใช๎ในอุตสาหกรรม ภาวะและปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก ผลของการประกอบเฮไลด์ท่ีมีผลตํอ
สุขภาพ 
 เพื่อฝึกให๎นักเรียนเป็นใฝุรู๎เรียน มีความกระตือรือร๎นในกระบวนการค๎นคว๎า มีทักษะในการใช๎เครื่องมือ
ท่ีเกี่ยวข๎องกับปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาและเคมี มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. สืบค๎นข๎อมูลในเรื่องท่ีสนใจ รวมท้ังวิธีการทดลองและเทคนิคท่ีเกี่ยวข๎องกับชีววิทยา  

2. ฝึกทักษะในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เลือกใช๎หรือดัดแปลงอุปกรณ์และวัสดุทางชีววิทยาเพื่อใช๎ในการ

ทดลองได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

3. น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู๎ทางชีววิทยามาประยุกต์ใช๎ประยุกต์ในการ

แก๎ปัญหาพื้นบานทางชีววิทยา 

4. สืบเสาะหาความรู๎และมีทักษะปฏิบัติการเบ้ืองต๎นทางเคมี 

5. มีความรู๎เทคนิคการไทเทรตและสามารถวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม๎  

6. มีความรู๎และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

7. มีทักษะในการแก๎ปัญหาและแสวงหาความรู๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๔  
๗๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๐๒๘๒  เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง             จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

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

 ฝึกกระบวนการคิดและการทดลองแก๎ปัญหาทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับการวัดระยะทาง เวลา อุณหภูมิใน
ระดับขนาดท่ีแตกตํางกันจากการใช๎ชีวิตประจ าวัน การวัดปริมาณทางไฟฟูา ความผิดพลาดและขอบเขตการวัด 
 ศึกษาวิธีการและลงมือปฏิบัติการค๎นคว๎าความรู๎ท่ีต๎องการผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ ศึกษาการวัดและ
ประมวลผลข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรควบคุม การเขียนโปรแกรม 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจท่ีเกี่ยวข๎องกับปฏิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์ เพิ่มทักษะความช านาญและ
ความรู๎ในการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปด๎วยตนเองผํานตัวชํวยเหลือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช๎วงจร ควบคุม
รํวมกับโปรแ กรมคอมพิวเตอร์ในการอํานคําและประมวลข๎อมูลในการท าโครงงานการทดลองตําง ๆ  และมี
จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎และความเข๎าใจหลักการเบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการวัด 

2. มีทักษะในการใช๎เครื่องมือในการวัดตําง ๆ ทางฟิสิกส์ 

3. มีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการใช๎เครื่องมือวัด 

4. ปฏิบัติการค๎นคว๎าความรู๎ท่ีต๎องการผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ 

5. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และแก๎ปัญหาเบ้ืองต๎น 

6. ใช๎โปรแกรมส าเร็จด๎วยตนเอง ผํานตัวชํวยเหลือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตําง ๆ 

7. ใช๎วงจรควบคุมในการวัดผลและการประมวลข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

8. ออกแบบและท าการทดลองเล็กๆ ท่ีใช๎วงจรควบคุมรํวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอํานคํา

ปละประมวลผลข๎อมูล 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๕  
๗๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๐๒๘๕  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง             จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

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

 ศึกษาผลงานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากแหลํงเรียนรู๎ โดยมีการสืบค๎น
ข๎อมูล วิเคราะห์ น าเสนอ อภิปรายและสรุปผล ศึกษาสถิติเพื่อการวิจัย รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย เขียนเค๎า
โครงงานวิจัยและน าเสนอเค๎าโครงงานวิจัย 
 เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากความรู๎ความเข๎าใจใน งานวิจัยท่ีศึกษา 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิต
วิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายระเบียบวิธีวิจัย 

2. สืบค๎นข๎อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เขียนและน าเสนอเค๎าโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาท่ีสนใจ 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๖  
๗๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๐๒๙๐   โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   เวลา  ๔๐   ชั่วโมง                    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

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

 ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายและคุณคําของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของ
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์และ
อภิปรายตัวอยํางโครงงานเกี่ยวกับช่ือเรื่อง บทคัดยํอ การออกแบบการทดลอง การอภิปรายและสรุปผล  การ
เขียนเอกสารอ๎างอิง แนวคิดในการดัดแปลง ขยาย เพิ่มเติม จากโครงงานท่ีศึกษา 
 ก าหนดปัญหา สืบค๎นข๎อมูล และเสนอแนวทางแก๎ปัญหาในเรื่องท่ีสนใจพิเศษ น าเสนอเค๎าโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าการทดลองเบ้ืองต๎น ศึกษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการและ
จรรยาบรรณในการใช๎สัตว์ทดลอง 
 เพื่อให๎เกิดความความเข๎าใจ มีความคิดระดับสูง สามารถเสนอเค๎าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย คุณคําและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  

2. จัดท าเค๎าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะด าเนินการวิจัยด๎วยตนเอง 

3. น าเสนอเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ตํอท่ีประชุม 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๗  
๗๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๐๒๙๑   โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖      เวลา  ๔๐   ชั่วโมง                จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

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

 สืบค๎นข๎อมูล ปฏิบัติการ ทดลอง ส ารวจตรวจสอบสมมติฐานของปัญหาท่ีสนใจเป็นพิเศษ บันทึกและ
รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์และจัดกระท าข๎อมูล สรุปผล เขียนรายงานและน าเสนอผลงาน 
 โดยให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง   
 เพื่อให๎เกิดความความเข๎าใจ มีความคิดระดับสูงในการสร๎างองค์ความรู๎โดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ด าเนินดารท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแผนการปฏิบัติงาน 

2. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนหรือชุมชน 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๘  
๗๘ 

 

 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗๙  
๗๙ 

 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐   หนํวยกิต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๐  
๘๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง             จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิเคราะห์การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเส นอข๎อมูล ภูมิ
สารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให๎เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆ ของโลก การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปตํางๆ การประเมินการเปล่ียนแปลงธรรม ชาติในโลกวํา เป็นผลจากการ
กระท าของมนุษย์หรือธรรมชาติ  

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลํุม  

เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในก ารใช๎เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค๎นข๎อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย   มีจิต
สาธารณะ เห็นคุณคําและมีจิตส านึกในการรํวมมือกันแก๎ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม 

 
ตัวชี้วัด 
 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 
รวม ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๑  
๘๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๑๑๐๒  สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมของประเทศไทย

และโลก มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความรํวมมือ   ท้ังในประเทศ
และนอกประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม แนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในภูมิภาคตํางๆ ของโลก การใช๎ประโยชน์จากส่ิงแวดล๎อม ในการ
สร๎างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น ท้ังในประเทศไทยและโลก การมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา
และการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลํุม  

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการใช๎เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค๎นข๎อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย  มีจิต
สาธารณะ เห็นคุณคําและ 
มีจิตส านึกในการรํวมมือกันแก๎ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม 
 
ตัวชี้วัด 
 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 
รวม ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๒  
๘๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา  และอภิปรายการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจแบบตํางๆ   และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจํายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ    

ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตํอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ
ประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลํุม  

เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  แนวทางการแก๎ไข  รู๎จักใช๎ทรัพยากร 
ธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพเพื่อให๎ประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยูํที่ดี  และสํงผลให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎า  
 
 

ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๓  
๘๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส๓๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์ไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณคําและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีตํอ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแตํความเป็นมาของชาติไทยสมัยกํอน
อาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตํอชาติไทย 
ปัจจัยท่ีสํงเสริมการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลตํอสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด๎านตํางๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มี
ตํอสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและตํางประเทศท่ีมีสํวนสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลท่ีสํงเสริมสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตํอสังคมไทย
ในปัจจุบัน สภาพแวดล๎อมท่ีมีผลตํอการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การก าหนดแนวทางและการมี
สํวนรํวมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนกา รคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึ งประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มุํงมั่นในการท างาน 

 

ตัวชี้วัด   
ส ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ 
ส. ๔.๓  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕  

รวม ๗ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๔  
๘๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา  และอธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของ

ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก๎ไข อธิบายบทบาทของรัฐบาลด๎านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ   วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก๎ปัญหาของ
นโยบายการเงิน การคลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช๎กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลตํอสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ  
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ ท่ีน าไปสํูการพึ่งพา การแขํงขัน การขัดแย๎ง  
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค๎าระหวํางประเทศ 

โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลํุม 

เพื่อให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  แนวทางการแก๎ไข  รู๎จักใช๎ทรัพยากร 
ธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพเพื่อให๎ประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยูํที่ดี  และสํงผลให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎า  
 
ตัวชี้วัด 

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 

รวม  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๕  
๘๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๔   ประวัติศาสตร์สากล              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ

มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณคําและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีตํอ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลํุมแมํน้ าไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก 
โรมัน การติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลตํอพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 
เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ท่ีสํงผลตํอการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การลําอาณานิคมของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความรํวมมือและความขัดแย๎งของมนุษยชาติใน
โลก สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
 โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม 
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด๎านใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
ตัวชี้วัด   

ส ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ 
ส ๔.๒ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔  

รวม ๖  ตัวชี้วัด   
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สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๖  
๘๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากลและมีข๎อปฏิ บัติท่ียึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกต๎องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ๎าในฐานะเป็นมนุษย์ผ๎ูฝึกตนได๎อยํางสูงสุดในการตรัสรู๎ การกํอตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผํพระพุทธศาสนา พุทธประวัติด๎านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข๎อปฏิบัติทางสาย
กลางในพระพุทธศาสนาหรือ แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต๎องลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยและการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุํงอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์
แหํงการศึกษาซึ่งเน๎นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก๎ปัญหา การฝึกตนไมํให๎ประมาท มุํงประโยชน์สุข
และสันติภาพแกํบุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ ข๎อคิดและแบบอยํางการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธส าวก พุทธ
สาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์ พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล 
พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภัททา สุมน- มาลาการ ) พุทธศาสนิกชน
ตัวอยําง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี )พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ ) พระหรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท ) พระพรหม
คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (เวสสันดรชาดก มโหสถชาดก มหาชนกชาดก)  
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ 
ประกอบด๎วย ทุกข์ (ขันธ์ ๕) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม ๕ และวิตก ๓)  นิโรธ (ภาวนา ๔) มรรค (พระ
สัทธรรม ๓ ปัญญาวุฒิธรรม ๔ พละ ๕ อุบาสกธรรม ๕) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี 
สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตท่ีฝึกดีแล๎วน าสุขมาให๎ บัณฑิตยํอมไมํแสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนท่ีไมํถูก
นินทาไมํมีในโลก ฆําความโกรธได๎ยํอมอยูํเป็นสุข คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ยํอมหาทรัพย์ได๎ 
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกวําจะประสบความส าเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อยํางยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์
ในโลก พระราชาเป็นประมุขของประชาชน สติเป็นเครื่องต่ืนในโลก สุขอื่นยิ่งกวําความสงบไมํมี นิพพานเป็นสุข
อยํางยิ่ง การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตํอพระภิ กษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธี
ถวายผ๎าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การท าบุญเล้ียงพระในโอกาสตํางๆ 
 หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีตํอ
พระภิกษุ เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม การสวดมนต์แปล แผํเมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญา



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๗  
๘๗ 

 

ตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู๎เทําทันธรรมดา คิดแบบ
เป็นอยูํในขณะปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันสํงผลถึงการพัฒนา
คน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่นและหลักค าสอนพื้นฐาน 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํ
อยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕   
     ม. ๔-๖/๖   ม. ๔-๖/๗   ม. ๔-๖/๘   ม. ๔-๖/๙   ม. ๔-๖/๑๐    
     ม. ๔-๖/๑๑  ม. ๔-๖/๑๒  ม. ๔-๖/๑๓  ม. ๔-๖/๑๔  ม. ๔-๖/๑๕ 
     ม. ๔-๖/๑๗  ม. ๔-๖/๑๘  ม. ๔-๖/๑๙  ม. ๔-๖/๒๐  ม. ๔-๖/๒๑   
     ม. ๔-๖/๒๒ 
 ส ๑.๒  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕ 
รวม  ๒๗ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๘  
๘๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร๎างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม การแก๎ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นประพฤติปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยท่ีส าคัญ กา รปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญ
ในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโ ยชน์รํวมกันระหวํางประเทศ การแลกเปล่ียนเพื่อ
ชํวยเหลือและสํงเสริมด๎านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต๎องธ ารงรักษา
ไว๎ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบ การใช๎อ านาจรัฐ กฎหมายแพํงเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพํงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรํางกาย กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ ข๎อตกลง
ระหวํางประเทศ 
 โดยใช๎กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการกลํุม  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวชี้วัด   

ส ๒.๑ ม. ๔-๖/๑    ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม. ๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 
ส ๒.๒ ม. ๔-๖/๑    ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม. ๔-๖/๔ 

รวม   ๙ ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๙  
๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๐  
๙๐ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต  
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 
พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 

  

                
รายวิชาเพิ่มเติม 

 

พ๓๑๒๐๑ เทเบิลเทนนิส จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 

พ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 

พ๓๒๒๐๑ วํายน้ า  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 

พ๓๒๒๐๒ บาสเกตบอล จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 

พ๓๓๒๐๑ ลีลาศ  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค   ๐.๕  หนํวยกิต 

พ๓๓๒๐๒ นันทนาการ จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๑  
๙๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ๓๑๑๐๑     สุขศึกษา                         กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑    เวลา   ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

            ศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการสร๎างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบตํอมไร๎ทํอและ
ระบบสืบพันธุ์  พร๎อมท้ังมีความรู๎ความเข๎าใจในการดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว  วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และวัฒนธรรมท่ีมีผลตํอคํานิยม  
พฤติกรรม  และใช๎ทักษะในการปูองกันลดปัญหาความขัดแย๎งท่ีเกิดขึ้นระหวํางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน
เรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกีฬาเท
เบิลเทนนิส  การวิเคราะห์  การเคล่ือนไหว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิส  มีการวางแผน
ก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิส รู๎และเข๎าใจถึงสิทธิ  กฎ  กติกา  การเลํน
กีฬาเทเบิลเทนนิส กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์ ในการเลํนและการแขํงขัน โดยค านึงถึงผลท่ี
เกิดตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและการน า
ประสบการณ์จากการเลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 โดยน ากระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การอธิบาย  การใช๎ทักษะกระบวนการกลํุมการท า 
รายงานน าเสนอข๎อมูลและการใช๎บทบาทสมมุติเพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  สามารถน าไปใช๎ ในการตัดสินใจ
ในการด าเนินชีวิตและมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีโดยน ากระบวนการกลํุมการปฏิบัติ  การ   ตัดสิน และเข๎ารํวมการ
แขํงขัน ฝึกทักษะทางกลไกการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ การสร๎างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย สามารถปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ในกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลและประเภททีม 
 เห็นคุณคําของของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  การน าความรู๎
ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีคํานิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ 
อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 

รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๒  
๙๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ๓๑๑๐๒    สุขศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง           จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา  วิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคใน 
ชุมชน  อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานของผ๎ูบริโภค  สาเหตุ  แนวทางการปูองกันการ
เจ็บปุวยและการตายของคนไทย  รู๎จักการวางแผนพัฒนาสุขภาพของต นเองและครอบครัว  การมีสํวนรํวมใน
การสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  รู๎จักการวางแผนสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายและทาง
กลไก  และวิเคราะห์ความเส่ียง  ผลกระทบตํอการใช๎ยา  สารเสพติด  ซึ่งเป็นปัจจัยตํอสุขภาพตํอความรุนแรง
และความปลอดภัยในชุมชน  รู๎จักใช๎ทักษะการ  ตัดสินใจในการแก๎ปัญหาและการชํวยชีวิตเบ้ืองต๎นจากสาเหตุ
ตําง ๆ 

โดยใช๎กระบวนการกลํุม  การสืบค๎นข๎อมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  การน าเสนอรายงานการอภิปราย   
อธิบายซักถาม  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจในการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เห็นคุณคําของการสร๎างเสริมสุขภาพ การมีทักษะในการชํวยลดความรุนแรง มีความรับผิดชอบ รัก
ชาติ   

ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และ
มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๓  
๙๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ๓๒๑๐๑    สุขศึกษา                        กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑     เวลา   ๒๐  ชั่วโมง         จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา  กระบวนการสร๎างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบการยํอยอาหารระบบ
หายใจ  

ระบบไหลเวียนเลือด มีความรู๎ความเข๎าใจในการวางแผนดูแลสุขภาพและสร๎างสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว 
วิเคราะห์อิทธิพลคํานิยมของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและการ
ด าเนินชีวิต เข๎าใจในทักษะตําง ๆ เพื่อลดความขัดแย๎งและ  การแก๎ปัญหาความรุนแรง วิเคราะห์ความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกีฬาวํายน้ า มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลัง
กาย และการเลํนกีฬาวํายน้ า  รู๎และเข๎าใจ ถึงสิทธิ  กฎ  กติกา  การเลํนกีฬา  กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกัน
อยํางสร๎างสรรค์  ในการเลํนและ  การแขํงขัน  โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เข๎ารํวมกิจกรรม
นันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและการน าประสบการณ์จากการเลํนกีฬาไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

โดยน ากระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การอธิบาย  การใช๎ทักษะกระบวนการกลํุม การท า 
รายงานน าเสนอข๎อมูลและการใช๎บทบาทสมมุติเพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ ในการตัดสินใจ
ในการด าเนินชีวิตและมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี น ากระบวนการการปฏิบัติ  การตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  
ฝึกทักษะทางกลไกการเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  การส ร๎างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย สามารถปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ในกีฬาวํายน้ า  ประเภทบุคคลและประเภททีม 

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย น าความรู๎ไป 
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคํานิยมท่ีเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒   
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔  
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
พ ๓.๒  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔  

รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๔  
๙๔ 

 

อธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ๓๒๑๐๒    สุขศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา   ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีตํอสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชนอิทธิพล 
ของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพของผ๎ูบริโภค  สิทธิและกฎหม ายท่ีเกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผ๎ูบริโภค การสร๎าง
เสริมสุขภาพ แนวทางปูองกันด๎วยภูมิปัญญาไทย  การวางแผนปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมสุขภาพ  การประเมินสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน  วิเคราะห์วางแผนการจัดกิจกรรมปูองกันและผลกระทบ 
ในการใช๎ยา  การใช๎สารเสพติด และความรุนแรง แนวทางการสร๎างเสริม  ความปลอดภัยในชุมชนรู๎ทักษะใน
การตัดสินแก๎ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงตํอสุขภาพและความรุนแรง  รู๎วิธีการชํวยชีวิตเบื้องต๎นโดยใช๎
กระบวนการกลํุม  การสืบค๎นข๎อมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  การน าเสนอรายงาน  การอภิปราย  อธิบาย
ซักถาม  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจในการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เห็นคุณคําของการสร๎างเสริมสุขภาพ  การมีทักษะในการชํวยลดความรุนแรง  มีความรับผิดชอบ รัก 
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  
และมีจิตสาธารณะ 
 
 
ตัวชี้วัด 

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๕  
๙๕ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑    เวลา   ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา  การท างานของระบบประสาท  ระบบขับถํายของเสีย  ระบบกระดูก  ระบบกล๎ามเนื้อ และการ 
ด ารงประสิทธิภาพการท างาน  การวางแผนดูแลสุขภาพครอบครัว การสร๎างครอบครัว  การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์  วิเคราะห์อิทธิพล คํานิยมของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีตํอพฤติกรรมทางเพศกับ
การด าเนินชีวิต การเลือกใช๎ทักษะตําง ๆ เพื่อปูองกันและเป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งระหวําง
นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  การเลํนกีฬา
ลีลาศ มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬา  รู๎และเข๎าใจถึงสิทธิ  กฎ  กติกา  การ
เลํนกีฬาลีลาศ  กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์  ในการเลํนและการแขํงขัน  โดยค า นึงถึงผลท่ี
เกิดตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและการ
น าประสบการณ์จากการเลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

โดยน ากระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การอธิบาย  การใช๎ทักษะกระบวนการกลํุมการ 
ท ารายงานน าเสนอข๎อมูลและการใช๎บทบาทสมมุติเพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  น ากระบวนการปฏิบัติ  การ
ตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  ฝึกทักษะทางกลไก การเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  
การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ในกี ฬาลีลาศ  สามารถน าไปใช๎ในการ
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิตและมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย น าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีคํานิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ 
อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒  
  พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔   

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕   
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔   

รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๖  
๙๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ๓๓๑๐๒   สุขศึกษา                กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา วิเคราะห์วิธีการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
          อิทธิพลของส่ือโฆษณา  สิทธิพื้นฐานของผ๎ูบริ โภค  และกฎหมายนํารู๎เกี่ยวกับความปลอดภัย การสํงเสริมวาง

แผนการสร๎างเสริมสุขภาพ  การค๎ุมครองของบุคคลในชุมชน  การจัดกิจกรรมปูองกัน  ความเส่ียงตํอการใช๎ยา  
สารเสพติด  และความรุนแรง  เพื่อสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  และสังคม ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การจ าหนํ าย  การใช๎สารเสพติด  ความรุนแรงของคนไทยและ  เสนอแนวทางปูองกัน  การ
วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ การวางแผนการสร๎างเสริมพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไกการมี
สํวนรํวมในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ใช๎ทักษะการตัดสินใจ  แก๎ปัญหาในสถานการณ์เส่ียง  วีการ
ชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี 
 โดยใช๎กระบวนการกลํุม  การสืบค๎นข๎อมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  การน าเสนอรายงาน การ
อภิปราย  อธิบายซักถาม  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจในการน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เห็นคุณคําของการสร๎างเสริมสุขภาพ  การมีทักษะในการชํวยลดความรุนแรง มีความรับผิดชอบ รักชาติ   
ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และ
มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๗  
๙๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ๓๑๑๐๑   พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)           กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง          จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

             ศึกษา  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิส   
การวิเคราะห์  การเคล่ือนไหว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬาประเภทบุคคลและประเภท 
ทีม มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิสรู๎และเข๎าใจถึงสิทธิ  กฎ  กติกา  
การเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิส  กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์  ในการเลํนและการแขํงขัน  โดย
ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุง
และการน าประสบการณ์จากการเลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 โดยน ากระบวนการกลํุมการปฏิบัติ  การตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  ฝึกทักษะทางกลไก การ 
เคล่ือนไหว การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถปฏิบัติตามกฎ 
กติกา  ในกีฬาเทเบิลเทนนิส  ประเภทบุคคลและประเภททีม 

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  น าความรู๎ไปใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวัน  มีความรับผิดชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ ในการเลํนกีฬาเทเบิลเทนนิส 
๒. ใช๎ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผ๎ูอื่น และสังคม 
๓. เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล/คํู  กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด 
๔. แสดงการเคล่ือนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
   ชีวิตของตนและสังคม 
๖. ออกก าลังกายและเลํนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ  และใช๎ความสามารถของตนเอง  
   เพิ่มศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอสังคม  
๗. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีตําง ๆ  ในระหวํางการเลํน การแขํงขันกีฬา 
   เทเบิลเทนนิสกับผ๎ูอื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง  
๘. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลํน  และการแขํงขันกีฬาด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬา 

และน าไปใช๎ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
๙. รํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ช่ืนชมในคุณคํา และความงามของกีฬาเทเบิล

เทนนิส 
รวม ๙  ผลการเรียนรู ๎



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๘  
๙๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา  (วอลเล่ย์บอล)     กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกีฬาวอลเลํย์บอล  
การวิเคราะห์  การเคล่ือนไหว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเลํนกีฬาวอลเลํย์บอล  มีการวางแผนก าหนดกิจกรรม 
การออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาวอลเลํย์บอล  รู๎และเข๎าใจถึงสิทธิ  กฎ กติกา  การเลํนกีฬา  กลวิธี  
หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์  ในการเลํนและการแขํงขัน  โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผ๎ูอื่นและสังคม  
เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและการน าประสบการณ์จากการ
เลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 โดยน ากระบวนการกลํุมการปฏิบัติ  การตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  ฝึกทักษะทางกลไก การ 
เคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถปฏิบัติ 
ตามกฎ  กติกา  ในกีฬาวอลเลํย์บอล 

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  น าความรู๎ 
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีความรับผิดชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตําง ๆ ในการเลํนกีฬาวอลเลํย์บอล  
๒. ใช๎ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผู๎อื่น และสังคม 
๓. เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล/คํู  กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด 
๔. แสดงการเคลื่อนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของตนและสังคม 
5. ออกก าลังกายและเลํนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ  และใช๎ความสามารถของตนเองเพิ่ม 

ศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอสังคม  
๗. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีตําง ๆ  ในระหวํางการเลํน การแขํงขันกีฬา

วอลเลํย์บอลกับผู๎อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเน่ือง  
๘. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลํน  และการแขํงขันกีฬาด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬาและ 

น าไปใช๎ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
๙. รํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ช่ืนชมในคุณคํา  และความงามของกีฬา    

วอลเลํย์บอล 
รวม ๙  ผลการเรียนรู ๎



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙๙  
๙๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  (ว่ายน้ า)              กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง        จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

      ศึกษา  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกีฬาวํายน้ าการ 
วิเคราะห์  การเคล่ือนไหว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเลํนกีฬาวํายน้ า  การเลํนกีฬาประเภทบุคคลและประเภท
ทีม มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาวํายน้ า  รู๎และเข๎าใจถึงสิทธิ กฎ  กติกา  
การเลํนกีฬา  กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์  ใน การเลํนและการแขํงขัน โดยค านึงถึงผลท่ี
เกิดตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและการน า
ประสบการณ์จากการเลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 โดยน ากระบวนการกลํุมการปฏิบัติ  การตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  ฝึกทักษะทางกลไกการ 
เคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา  ในกีฬาวํายน้ า  ประเภทบุคคลและประเภททีม 

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  น าความรู๎ไปใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวัน  มีความรับผิดชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  
มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตําง ๆ ในการเลํนกีฬาวํายน้ า 
๒. ใช๎ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผู๎อื่น และสังคม 
๓. เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล/คํู  กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด 
๔. แสดงการเคลื่อนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ของตนและสังคม 
๖. ออกก าลังกายและเลํนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ  และใช๎ความสามารถของตนเองเพิ่ม 

              ศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอสังคม   
 ๗. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีตําง ๆ  ในระหวํางการเลํน  การแขํงขันกีฬาวํายน้ ากับ  
               ผู๎อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเน่ือง  

๘. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลํน  และการแขํงขันกีฬาด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬาและ 
              น าไปใช๎   ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
          ๙. รํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ช่ืนชมในคุณคํา  และความงามของกีฬาวํายน้ า 
รวม ๙  ผลการเรียนรู ๎
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๐  
๑๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  (บาสเกตบอล)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง                   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกีฬาบาสเกตบอล   
การวิเคราะห์  การเคล่ือนไหว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเลํนกีฬาบาสเกตบอล มีการวางแผนก าหนดกิจกรรม
การออกก าลังกาย และการเลํนกีฬาบาสเกตบอล  รู๎และเข๎าใจถึงสิท ธิ  กฎกติกา การเลํนกีฬาบาสเกตบอล  
กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์  ในการเลํนและการแขํงขัน โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผ๎ูอื่นและ
สังคมเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและการน าประสบการณ์จาก
การเลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 โดยน ากระบวนการกลํุมการปฏิบัติ  การตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  ฝึกทักษะทางกลไกการ 
เคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา  ในกีฬาบาสเกตบอล 

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  น าความรู๎ 
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีความรับผิดชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตําง ๆ ในการเลํนกีฬาบาสเกตบอล  
๒. ใช๎ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผู๎อื่น และสังคม 
๓. เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล/คํู  กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด 
๔. แสดงการเคลื่อนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ของตนและสังคม 
๖. ออกก าลังกายและเลํนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ  และใช๎ความสามารถของตนเองเพิ่ม 

ศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอสังคม 
๗. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีตําง ๆ  ในระหวํางการเลํน  การแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลกับ

ผู๎อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเน่ือง 
๘. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลํน  และการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลด๎วยความมีน้ าใจ 

นักกีฬา  และน าไปใช๎ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
๙. รํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ช่ืนชมในคุณคํา  และความงามของกีฬาบาสเกตบอล

รวม ๙  ผลการเรียนรู ๎

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๑  
๑๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา  (ลีลาศ)              กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

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

               ศึกษา  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกีฬาลีลาศ    
การวิเคราะห์  การเคล่ือนไหว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเลํนกีฬาลีลาศ  เชํน การเลํนกีฬาประเภทบุคคล และ
ประเภททีม มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬา  รู๎และเข๎าใจถึงสิทธิ  กฎ กติกา  
การเลํนกีฬาลีลาศ  กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์  ในการเลํนและการแขํงขัน  โดยค านึงถึง
ผลท่ีเกิดตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและ
การน าประสบการณ์จากการเลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 โดยน ากระบวนการกลํุมการปฏิบัติ  การตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  ฝึกทักษะทางกลไก   
การเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถปฏิบัติ
ตามกฎ  กติกา  ในกีฬาลีลาศ   

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  น าความรู๎ไป  
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีความรับผิดชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบตําง ๆ ในการเลํนกีฬาลีลาศ  
๒. ใช๎ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผ๎ูอื่น และสังคม 
๓. เลํนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล/คํู  กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด 
๔. แสดงการเคล่ือนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม 

๖. ออกก าลังกายและเลํนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ  และใช๎ความสามารถของ  
ตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอสังคม 

๗. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีตําง ๆ  ในระหวํางการเลํน  การแขํงขัน   
 กีฬาลีลาศกับผ๎ูอื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง  
          ๘. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลํน  และการแขํงขันกีฬาด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬาและ 
น าไปใช๎ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
          ๙. รํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ช่ืนชมในคุณคํา  และความงามของกีฬาลีลาศ 
รวม ๙  ผลการเรียนรู ๎
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๒  
๑๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา  (นันทนาการ)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตําง ๆ  ในการเลํนกิจกรรมนันทนาการ 

การวิเคราะห์  การเคลื่อนไหว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเลํนกิจกรรมนันทนาการ  เชํน การเลํนกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทบุคคล และประเภททีม มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเลํนกิจกรรมนันทนาการ  ร๎ู
และเข๎าใจถึงสิทธิ  กฎ  กติกา  การเลํนกิจกรรมนันทนาการ กลวิธี  หลักการรุก  การปูองกันอยํางสร๎างสรรค์  ในการ
เลํนและการแขํงขัน  โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผู๎อื่นและสังคม  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาก ารนอกโรงเรียน  และน า
หลักการแนวคิดไปปรับปรุงและการน าประสบการณ์จากการเลํนกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

 โดยน ากระบวนการกลุํมการปฏิบัติ  การตัดสิน  และเข๎ารํวมการแขํงขัน  ฝึกทักษะทางกลไก  การ 
เคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ  การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย  สามารถปฏิบัติตามกฎ   
กติกา  ในกิจกรรมประเภทบุคคลและประเภททีม 

เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย  การสร๎างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  น าความรู๎ไปใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวัน  มีความรับผิดชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวิ นัย  ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตําง ๆ ในการเลํนกิจกรรมนันทนาการ 
๒. ใช๎ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอผู๎อื่น และสังคม 
๓. เลือกเลํนกิจกรรมนันทนาการท้ังประเภทเด่ียวและประเภททีม   
๔. แสดงการเคลื่อนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ของตนและสังคม 
๖. ออกก าลังกายและเลํนกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ  และใช๎ความสามารถของตนเองเพิ่ม 

ศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลท่ีเกิดตํอสังคม  
๗. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีตําง ๆ  ในระหวํางการเลํนกิจกรรมนันทนาการ   
๘. การแขํงขันกีฬากับผู๎อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวัน อยํางตํอเน่ือง  
๙. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลํน  และการเลํนกิจกรรมนันทนาการด๎วยความมีน้ าใจ  

นักกีฬา  และน าไปใช๎ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
         ๑๐.รํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาอยํางมีความสุข  ช่ืนชมในคุณคํา  และความงามของกิจกรรมนันทนาการ  
รวม ๑๐  ผลการเรียนรู ๎
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๓  
๑๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๔  
๑๐๔ 
 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๔     จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค     ๐.๕   หนํวยกิต 

ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี ๔   จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕   หนํวยกิต 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๕   จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕   หนํวยกิต  
ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๕  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕   หนํวยกิต 
ศ๓๓๑๐๑ นาฏศิลป์ ๖  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕   หนํวยกิต 
ศ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๖  จ านวน  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค   ๐.๕   หนํวยกิต 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๕  
๑๐๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๓๑๑๐๑   ทัศนศิลป์ ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา ๒๐ ชั่วโมง      จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต   

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

วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบงาน ทัศนศิลป์แบบตะวันตกและตะวันออกและผลงานทัศนศิลป์  
เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์  การวาดภาพล๎อเลียนหรือวาดภาพการ์ตูน ศึกษาเกี่ยวกับศิลปินที่ตนช่ืนชอบและเทคนิค
ของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์   สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยค านึงถึงหลักการออก แบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด๎วยเทคโนโลยีรวบรวมผลงานทางทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียงของไทยและสากล  
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลํุมในการศึกษาความรู๎ คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบข๎อมูล
ความรู๎ทางทัศนศิลป์  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการสร๎ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยค านึงถึง
ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด๎วยความมุํงมั่น ด๎วยความต้ังใจใฝุรู๎ใฝุเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตตํอการ
สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์อยํางเห็นคุณคําและรักความเป็นไทย 
 เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะ ช่ืนชมและเห็นคุณคําของการน าทัศนธาตุ วัสดุ อุปกรณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์  การจัดท า แฟูมสะสมงาน และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีความมุํงมั่นและมีวินัยใน
การท างาน  
 
ตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑    ม. ๔-๖/๓, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑  
  ศ ๑.๒    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๖  
๑๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๓๑๑๐๒  ดนตรี  ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที่ ๒         เวลา ๒๐ ชั่วโมง      จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต  

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

อําน เขียน โน๎ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตําง ๆ  จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรี
ท้ังไทยและสากล  เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแตํละประเภท  วิเ คราะห์รูปแบบของดนตรี
ไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยตําง ๆ  เปรียบเทียบลักษณะเดํนของดนตรีในวัฒนธรรมตําง ๆ  

ฝึกปฏิบัติการร๎องเพลงหรือเลํนดนตรีประเภทเด่ียวและรวมวง  ใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีด๎วย
ความระมัดระวัง  ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในการใช๎เครื่องดนตรี  วิเคราะห์ อธิบาย จ าแนก  สืบเสาะ
แสวงหาความรู๎  สืบค๎นข๎อมูลและการอภิปราย  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  
มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตั ดสินใจ  
รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ด๎านดนตรีไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัย  รับผิดชอบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความมุํงมั่น  ขยัน  ซื่อสัตย์  และมี
คํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕    
ศ ๒.๒   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๓ 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๗  
๑๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๓๒๑๐๑  ดนตรี ๕                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่ ๑     เวลา ๒๐ ชั่วโมง                 จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต  

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

ศึกษาเหตุผลท่ีคนตํางวัฒนธรรมสร๎างสรรค์งานดนตรีที่แตกตํางกัน  งานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ตํางกัน  การประยุกต์ใช๎ดนตรีในงานอื่น ๆ  การสร๎างเกณฑ์ส าหรับประเ มินคุณภาพการประพันธ์และ 
การเลํนดนตรีของตนเองและผ๎ูอื่น  สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตําง ๆ  บทบาทของดนตรีใน
การสะท๎อนแนวความคิดและคํานิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม  แนวทางในการสํงเสริมและอนุรักษ์ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 

ฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางดนตรี  วิเคราะห์  อธิบาย  จ าแนก  สืบเสาะแสวงหาความรู๎  สืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการ ตัดสินใจ  
รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล  เห็นคุณคําของการน าความรู๎ด๎านดนตรีไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัย  รับผิดชอบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความมุํงมั่น  ขยัน  ซื่อสัตย์  และมี
คํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

ศ ๒.๑   ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๖,  ม.๔-๖/๗,  ม.๔-๖/๘    
ศ ๒.๒   ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕ 

รวม   ๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๘  
๑๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒         เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต  

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

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของ นาฏศิลป์และละคร บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของ
ไทยในยุคสมัยตําง ๆ ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบ าร าฟูอน  การแสดงพื้นเมืองภาคตําง ๆของไทย 
ละครส้ันการแสดงนาฏศิลป์ปะเภทคํูและหมูํ หลักการสร๎างสรรค์และวิจารณ์การชมการแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร รวมท้ังองค์ประกอบของการแสดง รู๎หลักและวิวัฒนาการสร๎างสรรค์  วิเคราะห์ทําทางการเคล่ือนไหวของ
การแสดงนาฏศิลป์ประเภทตํางๆ ต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน รู๎จักบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ และศิลปิน
พื้นบ๎านภายในท๎องถิ่น 

น าทักษะการแสดง ระบ า ร า ฟูอน การแสดงพื้นเมือง มาประดิษฐ์ทําร าเพลงตํางๆ  สร๎างสรรค์ผลงาน
การแสดงนาฏศิลป์ไทย สามารถประเมินคุณภาพการแสดงโดยใช๎องค์ ประกอบทางการแสดง น าหลักการ
ทางการแสดง มา สร๎างสรรค์ผลงานการแสดงละครไทยหรือละครสากลในโรงเรียน สามารถประเมินคุณภาพ
การแสดงละครโดยใช๎องค์ประกอบทางการแสดง 

เห็นคุณคําในศิลปะการแสดงระบ าร าฟูอน การแสดงพื้นเมือง การแสดงละครไทยและสากล     ใฝุ
เรียนรู๎และมุํงมั่นในการสร๎างสรรค์ผลงานทางการแสดง  เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย   ภูมิใจและ
เห็นคุณคําของการสร๎างสรรค์ผลงาน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ ๓.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗,  ม.๔-๖/๘ 
ศ ๓.๒    ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓   

รวม    ๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐๙  
๑๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๓๓๑๐๑   นาฏศิลป์ ๖             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ภาคเรียนที่ ๑        เวลา ๒๐ ชั่วโมง         จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต 

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

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของ นาฏศิลป์และละคร บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของ
ไทยในยุคสมัยตําง ๆ ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบ าร าฟูอน  การแสดงพื้นเมืองภาคตําง ๆของไทย 
ละครส้ันการแสดงนาฏศิลป์ปะเภทคํูและหมูํ หลักการสร๎างสรรค์และวิจารณ์การชมการแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร รวมท้ังองค์ประกอบของการแสดง รู๎หลักและวิวัฒนาการสร๎างสรรค์  วิเคราะห์ทําทางการเคล่ือนไหวของ
การแสดงนาฏศิลป์ประเภทตํางๆ ต้ังแตํอดีตจ นถึงปัจจุบัน รู๎จักบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ และศิลปิน
พื้นบ๎านภายในท๎องถิ่น 

น าทักษะการแสดง ระบ า ร า ฟูอน การแสดงพื้นเมือง มาประดิษฐ์ทําร าเพลงตํางๆ  สร๎างสรรค์ผลงาน
การแสดงนาฏศิลป์ไทย สามารถประเมินคุณภาพการแสดงโดยใช๎องค์ประกอบทางการแสดง น าหลักการ
ทางการแสดง มา สร๎างสรรค์ผลงานการแสดงละครไทยหรือละครสากลในโรงเรียน สามารถประเมินคุณภาพ
การแสดงละครโดยใช๎องค์ประกอบทางการแสดง 

เห็นคุณคําในศิลปะการแสดงระบ าร าฟูอน การแสดงพื้นเมือง การแสดงละครไทยและสากล     ใฝุ
เรียนรู๎และมุํงมั่นในการสร๎างสรรค์ผลงานทางการแสดง  เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย   ภูมิใจและ
เห็นคุณคําของการสร๎างสรรค์ผลงาน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ ๓.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗,  ม.๔-๖/๘ 
ศ ๓.๒    ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓   

รวม    ๙   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๐  
๑๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๓๓๑๐๒  ทัศนศิลป์  ๖                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖    ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๒๐ ชั่วโมง              จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต 

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

วิเคราะห์การใช๎ทัศนธาตุ  หลักการออกแบบ  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  การใช๎วัสดุ  อุปกรณ์ หลักการ
ออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ด๎วยเทคโนโลยีงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียง งานทัศนศิลป์รูปแบบ
ตะวันออกและตะวันตกกระบวนการสร๎างงานทัศนศิลป์  ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ และการจัดท าแฟูมสะสม
งานทัศนศิลป์  เปรียบเทียบอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีผลตํอการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสังคม 
 มีทักษะ วิเคราะห์ บรรยาย ประเมินและวิจารณ์ทัศนศิลป์โดยใช๎ทฤษฎีการวิจารณ์ ศิลปะและเทคนิค
ในการใช๎วัสดุอุปกรณ์กระบวนการในการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ ปฏิบัติงานสร๎างสรรค์งานภาพพิมพ์ สามารถ
ใช๎กระบวนการกลํุมและกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ทฤษฎีการวิจารณ์งาน
ศิลปะ จัดกลํุมงานทัศนศิลป์ในการจัดท าแฟูมสะสมงานของตนเอง 
 เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะ ช่ืนชมและเห็นคุณคําของการน าทัศนธาตุ วัสดุ อุปกรณ์มาใช๎ ในการ
สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์  การจัดท า แฟูมสะสมงาน และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีความมุํงมั่นและมีวินัยใน
การท างาน  
 
ตัวชี้วัด 
   ศ ๑.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙    
  ศ ๑.๒     ม.๔-๖/๓     
รวม   ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๑  
๑๑๑ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๒  
๑๑๒ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
ง๓๑๑๐๑  งานอาชีพ ๑   จ านวน     ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕ หนํวยกิต 
ง๓๑๑๐๒ งานอาชีพ ๒   จ านวน     ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕ หนํวยกิต 
ง๓๒๑๐๑ งานอาชีพ ๓   จ านวน     ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕ หนํวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๘๖   ผลิตภัณฑ์จากสัตว์(เพื่อการมีงานท า) จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ หนํวยกิต 
ง๓๐๒๐๖   ผูกชํอหํอกลํอง(เพื่อการมีงานท า)    จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ หนํวยกิต 

ง๓๐๒๐๗    การจัดเล้ียง (เพื่อการมีงานท า)      จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ หนํวยกิต 

ง๓๐๒๐๘   การจัดสวนหยํอม (เพื่อการมีงานท า) จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐ หนํวยกิต 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๓  
๑๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์  สังเกต ฝึกฝน อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสร๎างส่ิงของเครื่องใช๎ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยํางปลอดภัย ออกแบบโดยถํายทอดความคิดน า ไปสํูการสร๎างต๎นแบบของส่ิงของเครื่องใช๎ท่ีต๎อง
อาศัยความรู๎จากกลไก ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการแก๎ปัญหาสนองความต๎องการในงานท่ีผลิต     ท่ีใช๎
ในการสร๎างส่ิงของเครื่องใช๎  การเลือกใช๎พลังงานหมุนเวียน และการเลือกใช๎เทคโนโลยีท่ีไมํมีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล๎อม แล ะใช๎กระบวนการเลือกอาชีพ เป็นการสร๎างประสบการณ์อาชีพ เพื่อการเตรียมตัวเข๎าสํูอาชีพ  
การหางาน  การเตรียมความพร๎อม เพื่อให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ ๔ ลักษณะ ความคิดริเริ่ม  ความคลํองแคลํว
ในการคิด  ความยืดหยุํนในการคิด และความคิดละเอียดลออ อธิบายการเสริมสร๎างประส บการณ์อาชีพ มี
ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ  

โดยใช๎กระบวนการท างาน  กระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการแก๎ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ มีทักษะใน
การใช๎เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการท างาน  เห็นคุณคําของการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการท่ีจ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง ๔.๑  ม.๔/๑ ม.๔/๒  ม.๔/๓        
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๔  
๑๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษา   สังเกต ฝึกฝน และอภิปรายเกี่ยวกับข้ันตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติตาม
กระบวนการท างาน  ท างานเสร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ เชํน การซัก ตาก พับ เก็บเส้ือผ๎า  การใช๎ทักษะในการ
ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  การเตรียม ประกอบอาหารประเภทส ารับ  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติท่ีมีอยูํในท๎องถิ่น  ทักษะการจัดการ การจัดระบบงาน  และระบบคนเพื่อให๎งานส าเร็จตามเปูาหมาย
อยํางมีประสิทธิภาพ  อธิบายระดับของเทคโนโลยีแบํงตามความรู๎ท่ีใช๎เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นบ๎านหรือ
พื้นฐาน ระดับกลางและระดับสูง 

โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานรํวมกัน  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการ
เทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู๎ สามารถท างานตามข้ันตอนกระบวนการ
ท างาน มีทักษะการจัดการการท างานอยํางมีระบบ  เห็นคุณคําของการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนและเกิด
ทักษะกระบวนการท่ีจ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ น าความรู๎ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ในการท างานใน
ชีวิตประจ าวันได๎  ใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคํา มีเจตคติท่ีดีตํอการเลือกใช๎เทคโนโลยี 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง ๔.๑  ม.๔/๑ ม.๔/๒  ม.๔/๓        
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๕  
๑๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา   สังเกต  ฝึกฝน การหางานด๎วยวิธีที่หลากหลาย  วิเคราะห์แนวทางเข๎าสํูอาชีพประเมินทางเลือก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ความถนัดและความสนใจของตนเอง การหางานหรือต าแหนํงที่วําง สื่อ สิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางเข๎าสูํอาชีพ คุณสมบัติที่จ าเป็น ความมั่นคง อภิปรายการหางานด๎วยวิธีที่หลากหลาย  วิเคราะห์
แนวทางเข๎าสูํอาชีพ การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพ ตามแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน  เกณฑ์
การประเมิน 

โดยใช๎กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานรํวมกัน  กระบวนการแก๎ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ 
การอภิปราย และการแสวงหาความรู๎ สามารถท างานตามข้ันตอนกระบวนการท างาน มีทักษะการจัดการการ
ท างานอยํางมีระบบ  เห็นคุณคําของการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะกระบวนการท่ีจ าเป็นตํอการ
ประกอบอาชีพ น าความรู๎ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ในการท างานในชีวิตประจ าวันได๎  ใช๎ทรัพยากรอยําง
ประหยัดและค๎ุมคํา มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยการท างานท่ีเหมาะสม รักการท างาน มีเจตคติท่ีดีตํอ
การท างานและอาชีพสุจริต 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง ๔.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓          
 
รวมทั้งหมด ๓  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๖  
๑๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(อาชีพเพื่อการมีงานท า) 
ง ๒๐๒๘๖  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์                                                    กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖                            เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค            จ านวน ๑.๐ หนํวยกิต   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ อธิบาย ขั้นตอน ประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์                                       
เป็นสาระเกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหารในครอบครัวในชีวิตประจ าวัน ประกอบด๎วย  ไขํ นม  มีสํวนประกอบ
ทางเคมี การเปล่ียนแปลงในระหวํางเก็บ การเลือกซื้อ การประกอบอาหารจากไขํ การเก็บรักษา  คุณคําทาง
โภชนาการ  การเปล่ียนแปลงของนม เมื่อถูกความร๎อนนมท่ีใช๎บริโภค การเลือกซื้อ การประกอบอาหารจากนม            
                โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวทางแก๎ไข การวางแผนการด าเนินการ 
ปฏิบัติตามแผน เป็นผ๎ูน า สามารถค๎นคว๎าข๎อมูลจากแหลํงความรู๎ด๎วยวิธีการตํางๆตามความต้ัง ใจเอาใจใสํในการ
ท างานจนส าเร็จท างานด๎วยความปราณีต ปลอดภัย 
     เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  ทักษะและเจตคติท่ีดีในหลักการประกอบอาหารเนื้อสัตว์สามารถเลือก                                
ซื้อเนื้อสัตว์มาประกอบอาหาร ในชีวิตประจ าวันได๎ 
                                                             
ผลการเรียนรู๎ 
 ๑. อธิบายข้ันตอนการประกอบอาหารเนื้อสัตว์ได๎อยํางถูกต๎อง  
 ๒. เลือกซื้อเนื้อโคและเนื้อสุกรกํอนการประกอบอาหารได๎อยํางถูกวิธี 
 ๓. อธิบายข้ันตอนการเตรียมเนื้อสัตว์กํอนการประกอบอาหารได๎ 
 ๔. อธิบายวิธีการเก็บ รักษาเนื้อสัตว์ ได๎อยํางถูกต๎อง 
รวม ๔ ผลการเรียนรู๎ 
 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๗  
๑๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(อาชีพเพื่อการมีงานท า) 
ง๓๐๒๐๖   ผูกช่อห่อกล่อง                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ภาคเรียนที่ ๑ – ๒    เวลา ๔๐ ชั่วโมง                     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับงานผูกชํอหํอกลํอง การเลือกวัสดุตกแตํง    ผูกชํอ
ดอกไม๎ทรงกลม ทรงเหล่ียม  การใช๎และบ ารุงรักษาอุปกรณ์  การบรรจุส าหรับจ าหนําย  ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการผูกชํอหํอกลํอง จัดดอกไม๎ผูกชํอดอกไม๎ทรงกลม ทรงเหล่ียม  ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคา
คําบริการ  จัดจ าหนําย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจําย  และประเมินผล 
 มีทักษะ  กระบวนการสร๎างความคิด รวบยอด  กระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการ
สังเกต  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างเจตคติ    ทักษะการคิดอยําง
มีระบบ  ทักษะชีวิต  และความสามารถในการส่ือสาร 
 เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการจัดดอกไม๎สด  สามารถให๎บริการจัดดอกไม๎สดและ
จ าหนํายได๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข๎าใจความหมายความส าคัญและประโยชน์เกี่ยวกับผูกชํอหํอกลํอง  

๒. รู๎หลักการวิธีการและขั้นตอนในการผูกชํอหํอกลํอง 
๓. สามารถวางแผนการผูกชํอหํอกลํองได๎ตามแผนและขั้นตอนท่ีก าหนดและแก๎ปัญหาระหวํางการท างานได๎ 
๔. มีความคิดท่ีดีและมีประโยชน์ตํอการผูกชํอหํอกลํอง 
๕. มีความรู๎เกี่ยวกับการผูกชํอหํอกลํองจากแหลํงเรียนรู๎ตํางในท๎องถิ่นของตน 
๖. สารมารถจัดหํอของขวัญอยํางงํายได๎ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๘  
๑๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(อาชีพเพื่อการมีงานท า) 
ง๓๐๒๐๗   การจัดเลี้ยง                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   ภาคเรียนที่ ๑ – ๒    เวลา ๔๐ ชั่วโมง                   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  เกี่ยวกับการจัดเล้ียง ขั้นตอนวิธีการ หลักการในการจัดเล้ียง ประเภท
ของงานเล้ียง รูปแบบของการจัดงานเล้ียง ปฏิบัติงานเตรียมการจัดงานเล้ียงประเภทตํางๆ เชํน  งานปีใหมํ  
สงกรานต์  วันเกิด  งานบวช  งานศพ ค๎นคว๎าชนิดของอาหารที่นิยมใช๎ในงานประเภทตํางๆ    เก็บรักษาท า
ความสะอาดภาชนะในการจัดเล้ียง ค านวณคําใช๎จํายในการจัดเล้ียง  จ าท าบัญชีรายรับ- รายจําย   และ
ประเมินผล 
 มีทักษะ  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการ
สังเกต  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างเจตคติ    ทักษะการคิดอยําง
มีระบบ  ทักษะชีวิต  และความสามารถในการส่ือสาร 
 เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเกี่ยวกับการจัดงานเล้ียงในแบบตํางๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.    เข๎าใจความหมายความส าคัญและประโยชน์เกี่ยวกับงานเล้ียง  
๒. เจ๎าใจหลักการวิธีการและขั้นต๎อนในการจัดเล้ียง 

๓. สามารถวางแผนการจัดงานเล้ียงได๎ตามแผนและขั้นตอนท่ีก าหนดและแก๎ปัญหาระหวํางการท างานได๎ 

๔. มีความคิดท่ีดีและมีประโยชน์ตํอการจัดงานเล้ียง 

๕. กาความรู๎เกี่ยวกับการจัดงานเล้ียงจากแหลํงเรียนรู๎ตํางในท๎องถิ่นของตน 

๖. เข๎าสังคมงานเล้ียงสังคมได๎ถูกกาลเทศะ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑๙  
๑๑๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(อาชีพเพื่อการมีงานท า) 
ง๓๐๒๐๘  การจัดสวนหย่อม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – ๒        เวลา ๔๐ ชั่วโมง               จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ของการจัดสวนหยํอม  จ าแนกประเภทของการจัด
สวนหยํอม  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนหยํอม  การเตรียมวิธีการจัดสวน หยํอม  การดูแลรักษาสวนหยํอม   
ปฏิบัติงานเตรียมการจัดสวนหยํอม การปลูก  การดูรักษา  ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคาในการจัด  จด
บันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจําย  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มีทักษะ  กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด  กระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหา   กระบวนการ
สังเกต  กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร๎างเจตคติ    ทักษะการคิดอยําง
มีระบบ  ทักษะชีวิต  และความสามารถในการส่ือสาร 
 เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการจัดสวนหยํอม  การเตรียมดินปลูก  การปลูก การดูแล
รักษาสวนหยํอม ได๎ถูกต๎องตามข้ันตอน 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
            ๑. อธิบายหลักการจัดสวนหยํอมได๎ 
            ๒. เรียนรู๎เทคนิคในการจัดสวนหยํอมได๎ 
            ๓. สามารถบรูณาการทักษะการจัดสวนหยํอมให๎เข๎ากับยุคปัจจุบันได๎  
รวม ๓ ผลการเรียนรู้   
 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๐  
๑๒๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๓๓๒๕๑    อาชีพเพื่อการมางานท า ๑                              กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนท่ี  ๑ - ๒ จ านวน   ๐.๕  หนํวยกิต     เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ศึกษา วิเคราะห อธิบาย วิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวของความเปนอยูใน ชีวิตประจ าวัน เพื่อ

ใหการท างานส าเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการด าเนินการทางธุรกิจ  ธุรกิจขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดย อม ธุรกิจยุคใหม อภิปรายแนวทางเข าสูอาชีพที่สนใจ และคุณลักษณะท่ี  ดีตออาชีพ ใน
ชีวิตประจ าวันศึกษาวิธีการ หลักการ เหตุผลในการสรางประสบการณ ใน อาชีพ และเลือกน าเทคโนโลยี มาใช
อยางเหมาะสมกับอาชีพ ชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม  

โดยใชทักษะกระบวนการท างานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการ  ท างาน
และทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการด ารงชีวิต ทักษะการคิดอยางสรางสรรค  

เพื่อให มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับการจัดการท างาน มีความคิดสร างสรรค มีทักษะกระบวนการ  
ท างาน ทักษะการแก ปญหา การท างานร วมกัน ทักษะแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ  
ท างาน ปลูกจิตส านึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล อมอยางรู คุณคา เพื่อใหการท างานส าเ ร็จ ตาม
เปูาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจ รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต อการ ประกอบ
อาชีพ  
 
ผลการเรียนรู๎ 

1. เข๎าใจความหมายของอาชีพเพื่อการมีงานท า 
2. เลือกแนวอาชีพที่สนใจ สืบค๎น วางแผน และปฏิบัติตามแผน 
3. น าเสนอผลงานท่ีอาจน าไปสํูการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างอาชีพ 

 
รวม ๔ ผลการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๑  
๑๒๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๓๓๒๕๒  อาชีพเพื่อการมีงานท า ๒                    กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔- ๖   ภาคเรียนท่ี ๑ -๒    จ านวน   ๐.๕  หนํวยกิต     เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ศึกษา วิเคราะห อธิบาย วิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวของความเปนอยูใน ชีวิตประจ าวัน เพื่อ

ใหการท างานส าเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการด าเนินการทางธุรกิจ  ธุรกิจขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดย อม ธุรกิจยุคใหม อภิปรายแนวทางเข าสํูอาชีพที่สนใจ และคุณลักษณะท่ี  ดีตออาชีพ ใน
ชีวิตประจ าวันศึกษาวิธีการ หลักการ เหตุผลในการสรางประสบการณ ใน อาชีพ และเลือกน าเทคโนโลยี มาใช
อยางเหมาะสมกับอาชีพ ชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม  

โดยใชทักษะกระบวนการท างานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการ  ท างาน
และทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการด ารงชีวิต ทักษะการคิดอยางสรางสรรค  

เพื่อใหมีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับการจัดการท างาน มีความคิดสร างสรรค มีทักษะกระบวนการ  
ท างาน ทักษะการแก ปญหา การท างานร วมกัน ทักษะแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ  
ท างาน ปลูกจิตส านึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล อมอยางรู คุณคา เพื่อใหการท างานส าเร็จ  ตาม
เปูาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจ รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต อการ ประกอบ
อาชีพ  
 
ผลการเรียนรู๎ 

1. เข๎าใจความหมายของอาชีพเพื่อการมีงานท า 
2. เลือกแนวอาชีพที่สนใจ สืบค๎น วางแผน และปฏิบัติตามแผน 
3. อภิปรายแนวทางเขาสํูอาชีพที่สนใจ และคุณลักษณะท่ี ดีตออาชีพ ในชีวิตประจ าวันศึกษาวิธีการ 
4. น าเสนอผลงานท่ีอาจน าไปสํูการประกอบอาชีพในอนาคต 
5. เลือกและน าเทคโนโลยีในการสร๎างอาชีพอยํางเหมาะสม 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู๎ 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๒  
๑๒๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๓  
๑๒๓ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
  
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๐  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค     ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๑  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๓  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๔  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๕  จ านวน  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 

 
วิชาเพิ่มเติม 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๑  จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๒  จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๓  จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาค ๑.๐  หนํวยกิต 
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๔  จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค ๒.๐  หนํวยกิต 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๕  จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค ๒.๐  หนํวยกิต 
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๖ จ านวน  ๘๐ ช่ัวโมง/ภาค ๒.๐  หนํวยกิต 
 
ภาษาจีน 
จ๓๒๒๐๑   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเบื้องต๎นจ านวน ๒๐    ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต                 
จ๓๓๒๐๑   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเบื้อต๎นจ านวน ๒๐   ช่ัวโมง/ภาค ๐.๕  หนํวยกิต                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๔  
๑๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑๐           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑  เวลา ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต 

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

การอํานบทอํานส้ันๆ เกี่ยวกับขําวสาร บทความ บทเพลง  บทร๎อยกรอง บทละครส้ัน สารคดีบันเทิง
คดี   ค าแสดงความรู๎สึก ค าช้ีแจง ค าบรรยาย ค าแนะน าสารสนเทศ  คํูมื อตํางๆ  ส่ือความเรียง เชํน จดหมาย  
ขําว  โฆษณา ประกาศเตือนภัยตํางๆ การใช๎ยา การใช๎อุปกรณ์และส่ิงของ  การสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
การใช๎พจนานุกรม  หลักการอํานออกเสียงประโยคและข๎อความ การจับใจความส าคัญจากการฟัง  การอําน  
และการสรุปความ   การตีความ / ถํายโอนข๎อมูลให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียง เชํน ภาพหรือสัญลักษณ์  
แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรยํอ จากกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น ด๎วยการพูดและการเขียนอธิบาย  การใช๎
ประโยคแสดงความคิดเห็นโดยให๎เหตุผลและการยกตัวอยํางเกี่ยวกับประเด็น /ขําว/เหตุการณ์ /กิจกรรมใน
ท๎องถิ่น สังคม และโลกท่ีฟังและอําน  ภาษาท่ีใช๎ในการแสดงความต๎องการ การเสนอและให๎ความชํวยเหลือ 
การตอบรับ  ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยคและข๎อความท่ีใช๎ในการขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ การเลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกริยาทําทางในการสนทนา ให๎เหมาะสมกั บระดับของภาษา การ
ใช๎ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เชํน การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช๎สี
หน๎าทําทางประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง เชํน การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู๎สึกชอบ /ไมํ
ชอบ การกลําวอวยพร การแสดงการตอบรับหรือปฏิเสธ  การค๎นคว๎า /การสืบค๎น การบันทึก การสรุป การ
แสดงความคิดเห็น และน าเสนอข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ และ
การใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 โดยใช๎กระบวนการแสดงบทบาทสมมุติ สถาน การณ์จ าลอง เกม การระดมความคิด การค๎นพบความรู๎
ด๎วยตนเอง การท ากิจกรรม การน าเสนอรายงานหน๎าช้ันเรียน และการใช๎ค าถาม 
 การเห็นคุณคําของน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

ตัวชี้วัด 
ต ๑.๑  ม.๔-๖/๑ ,  ต ๑.๑  ม.๔-๖/๒ , ต ๑.๑   ม.๔-๖/๓ , ต ๑.๑  ม.๔-๖/๔ ,   
ต ๑.๒  ม.๔-๖/๓ , ต ๑.๒    ม.๔-๖/๔ ,  
ต ๑.๓  ม.๔-๖/๓ , ต ๒.๑  ม.๔-๖/๑   
ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ,  
ต ๔.๑  ม.๔-๖/๑ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๕  
๑๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒  เวลา ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

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

 การใช๎ภาษในการส่ือสารระหวํางบุคคล เชํน การทักทาย กลําวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอยํางสุภาพ การชักชวน การแลกเปล่ียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล๎ตัว สถานการณ์ตํางๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การสนทนา / เขียนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล๎ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ตํางๆ 
ขําว/ เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูํในความสนใจของสังคม  ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายท่ีมีข้ันตอน
ซับซ๎อนและปฏิเสธให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ ภาษาท่ีใช๎ในการแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น และ
ให๎เหตุผลประกอบ เชํน ชอบ ไมํชอบ ดีใจ เสียใจ มีควา มสุข เศร๎า หิว รสชาติ สวย นําเกลียด เสียงดัง ดีไมํดี 
จากขําว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน การน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว /
เหตุการณ์/เรื่องและประเด็นท่ีอยูํในความสนใจของสังคม การจับใจความส าคัญ แกํนสาระ การวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชํน การเลํนเกม การร๎อง
เพลง การเลํานิทาน /เรื่องจากภาพยนตร์ บทบาทสมมุติ ละครส้ัน เชํน วันขอบคุณพระเจ๎า           วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหมํ วันวาเลนไทน์  การอธิบาย /เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค 
ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย           การวิเคราะห์ /
อภิปรายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ๎าข องภาษากับของไทย  
การน าวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาไปใช๎ การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น /การค๎นคว๎าความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ
จากส่ือและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  การใช๎ภาษาอังกฤษในการเผยแพรํ /
ประชาสัมพันธ์และการน าเสนอข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ 

 โดยใช๎กระบวนการแสดงบทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง เกม การระดมความคิด การค๎นพบ
ความรู๎ด๎วยตนเอง การท ากิจกรรม การน าเสนอรายงานหน๎าช้ันเรียน และการใช๎ค าถาม 
 การเห็นคุณคําของน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

ตัวชี้วัด 
ต ๑.๒  ม.๔-๖/๑ , ต ๑.๒  ม.๔-๖/๒ ,  ต ๑.๒   ม.๔-๖/๕ ,  ต ๑.๓  ม.๔-๖/๑,  ต ๑.๓  ม.๔-๖/๒ ,   
ต ๒.๑  ม.๔-๖/๒ , ต ๒.๑   ม.๔-๖/๓, ต ๒.๒  ม.๔-๖/๑ ,  ต ๒.๒   ม.๔-๖/๒,   
ต ๔.๒  ม.๔-๖/๑ , ต ๔.๒  ม.๔-๖/๒ 

รวม ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๖  
๑๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต 

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

              การอํานประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ี
ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆให๎สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความท่ีฟัง/อํานจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ ความ สรุป
ความ ตีความ  แสดงความคิดเห็น จากการฟังและอําน เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร๎อมท้ังให๎เหตุผล และ
ยกตัวอยํางประกอบ  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล  พูดและ
เขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์/ เรื่อง/ ประเด็นตํางๆ ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม 
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท๎องถิ่น สังคมและโลก พร๎อมท้ัง
ให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ     เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม    
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา  ค๎นคว๎า/
สืบค๎น บันทึก สรุป และ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงการเรียนรู๎
ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน   ใช๎ภาษาส่ือสารใน สถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
            โดยใช๎กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช๎เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การ
ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง  การแก๎ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต๎การแนะน าชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิด  
การใช๎โสตทัศนูปกรณ์  การให๎ผ๎ูเรียนเสนอรายงานหน๎าช้ันเรียน และการใช๎ค าถาม 
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัด 

ต. ๑.๑ ม.๔-๖/๓,  ต. ๑.๑ ม.๔-๖/๓, 
ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๓ ,   ต ๑.๒ ม.๔-๖/๔,  ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๕ 
ต ๑.๓  ม ๔-๖/๑,  ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๓    
ต ๒.๑  ม.๔-๖/๓,  ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๒   
ต ๓.๑  ม. ๔-๖/๑, ต ๔.๑  ม.๔-๖/๑ 

รวม   ๑๑  ตัวชี้วัด 
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สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๗  
๑๒๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   
อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑๓         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒           เวลา ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต 

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

             การอํานค าแนะน าในคํูมือการใช๎งานตํางๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟัง และการอําน  
อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครส้ัน ( skit) ถูกต๎องตามหลักการอําน  
สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ขําว/เหตุการณ์ 
ประเด็นอยูํในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม   พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ
แกํนสาระท่ีได๎จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ   เลือกใช๎ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยา ทําทางเหมาะ  เลือกและใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอยํางคลํองแคลํวกับ
ระดับของบุคคลโอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   อธิบาย/อภิปรายวิถี
ชีวิตความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา   อธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างป ระโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย   เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล 
ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/ ประเทศชาติเป็น ภาษาตํางประเทศ 
             โดยใช๎กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช๎เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การ
ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง  การแก๎ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต๎การแนะน าชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิด  
การใช๎โสตทัศนูปกรณ์  การให๎ผ๎ูเรียนเสนอรายงานหน๎าช้ันเรียน และการใช๎ค าถาม 
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑   ม.๔-๖/๑,   ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ต ๑.๒  ม.๔-๖/๑, ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๒, 
ต ๑.๓  ม. ๔-๖ /๒,  
ต ๒.๑  ม. ๔-๖/๑ ,ต  ๒.๑  ม. ๔-๖/๒  
ต ๒.๒  ม.๔-๖/๑,ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑ 
ต ๔.๑  ม. ๔-๖/๒ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๘  
๑๒๘ 
 

                                               ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ๓๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา ๔๐ ชั่วโมง      จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

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

              การอํานประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ี
ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆให๎สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความท่ีฟัง/อํานจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ ความ สรุป
ความ ตีความ  แสดงความคิดเห็น จากการฟังและอําน เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร๎อมท้ังให๎เหตุผล และ
ยกตัวอยํางประกอบ  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล พูดและ
เขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์/ เรื่อง/ ประเด็นตํางๆ ท่ีอยูํในความสนใจของสังคม  
การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท๎องถิ่น สังคมและโลก พร๎อมท้ังให๎เหตุผล
และยกตัวอยํางประกอบ     เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม    อธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา  ค๎นคว๎า/สืบค๎น 
บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นจากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ 
โดยน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน   ใช๎ภาษาส่ือสารใน สถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
            โดยใช๎กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช๎เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด    การ
ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง  การแก๎ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต๎การแนะน าชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิด  
การใช๎โสตทัศนูปกรณ์  การให๎ผ๎ูเรียนเสนอรายงานหน๎าช้ันเรียน และการใช๎ค าถาม 
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๓, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๓ 
ต ๑.๒   ม. ๔-๖/๔, ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๕ 
ต ๑.๓  ม ๔-๖/๑, ต ๑.๓  ม. ๔-๖/๓ 
ต ๒.๑  ม. ๔-๖/๓,ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๒ , ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑ 
ต ๔.๑  ม.๔-๖/๑ 

รวม  ๑๑ ตัวชี้วัด 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒๙  
๑๒๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ๓๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต 

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

          การอํานค าแนะน าในคํูมือการใช๎งานตํางๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยายท่ีฟังและการอํานออก
เสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครส้ัน ( skit) ถูกต๎องตามหลักการอําน  สนทนา
และเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ขําว /เหตุการณ์ ประเด็น
อยูํในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแกํนสาระ
ท่ีได๎จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ   เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยา ทําทางเหมาะ  เลือกและใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า  ค าช้ีแจง ค าอธิบายอยํางคลํองแคลํวกับระดับ
ของบุคคลโอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต
ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา  อธิบาย/เปรียบเทียบความ
แตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อคว าม ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศ
และภาษาไทย  อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย   เผยแพรํ /ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาตํางประเทศ 
            โดยใช๎กระบวนการแสดงบทบาทสมมติ การใช๎เกมจ าลองสถานการณ์  การระดมความคิด  การ
ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง  การแก๎ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนภายใต๎การแนะน าชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิด  
การใช๎โสตทัศนูปกรณ์  การให๎ผ๎ูเรียนเสนอรายงานหน๎าช้ันเรียน และการใช๎ค าถาม 
 เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑  ม. ๔-๖/๑,   ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๒ 
ต ๑.๒   ม.๔-๖/๑, ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๒ 
ต ๒.๑  ม. ๔-๖/๑, ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๒,ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๒  
ต ๒.๒  ม. ๔-๖/๑,  ต ๒.๒  ม.๔-๖/๑, ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๒ 

รวม  ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๐  
๑๓๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต   

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

การศึกษารูปแบบของบทอํานตํางๆ การอํานตามหลักการอํานออกเสียง    วิธีการเขียนค าบรรยาย  
ค าแนะน า  ข๎อมูล  ขําวสาร บทความ และเหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจ เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและ
เพลิดเพลินในส่ิงท่ีอําน  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอํานและเปรียบเทียบ ความเหมือน และความ
แตกตํางของการใช๎ภาษา  การฝึกอํานจับใจความ  วิเคราะห์  ตีความ และการฝึกเขียนเกี่ยวกับข๎อความท่ีเป็น
ความเรียงและไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆโดยใช๎ความคิดเห็นของตนเอง โดยถํายโอนเป็นถ๎อยค าของ
ตนเอง  การใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาและแลกเปล่ียนเรียนรู๎ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระ
การเรียนรู๎อื่นๆ 
 โดยใช๎ทักษะการอํานและการเขียนในกระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา รวมท้ังใช๎กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการและ
กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เห็นคุณคําของการน าภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ตํอการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะทางภาษาและน าการเรียนรู๎นั้นๆไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนทางภาษาในระดับสูงขึ้น 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.  อํานออกเสียงบทอํานได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอําน 
๒.  อํานจับใจความ วิเคราะห์  ตีความและสรุปประเด็นส าคัญ  
๓.  เขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นของตนเองจากส่ิงท่ีอําน 
๔.  เขียนข๎อความ เรื่องราวท่ีเป็นความเรียงและไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ 
๕.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู๎ 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๑  
๑๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง /ภาคเรียน        จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต   

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

การศึกษารูปแบบของบทอํานตํางๆ การอํานตามหลักการอํานออกเสียง    วิธีการเขียนค าบรรยาย  
ค าแนะน า  ข๎อมูล  ขําวสาร บทความ และเหตุการณ์ท่ีอยูํในความสนใจ เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและ
เพลิดเพลินในส่ิงท่ีอําน  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอํานและเปรียบเทียบความเหมือน และความ
แตกตํางของการใช๎ภาษา  การฝึกอํานจับใจความ  วิเคราะห์  ตีความ และการฝึกเขียน เกี่ยวกับข๎อความท่ีเป็น
ความเรียงและไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆโดยใช๎ความคิดเห็นของตนเอง โดยถํายโอนเป็นถ๎อยค าของ
ตนเอง  การใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาและแลกเปล่ียนเรียนรู๎ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระ
การเรียนรู๎อื่นๆ 
 โดยใช๎ทักษะการอํานและการเขี ยนในกระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา รวมท้ังใช๎กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการและ
กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เห็นคุณคําของการน าภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ เกิ ดความคิด
สร๎างสรรค์ตํอการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะทางภาษาและน าการเรียนรู๎นั้นๆไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนทางภาษาในระดับสูงขึ้น 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.  อํานออกเสียงบทอํานได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอําน 
๒.  อํานจับใจความ วิเคราะห์  ตีความและสรุปประเด็นส าคัญ  
๓.  เขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นของตนเองจากส่ิงท่ีอําน 
๔.  เขียนข๎อความ เรื่องราวท่ีเป็นความเรียงและไมํใชํความเรียงในรูปแบบตํางๆ 
๕.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู๎ 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๒  
๑๓๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๓        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑   เวลา  ๔๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต   

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

การศึกษาบทอํานตํางๆ เชํน  จดหมาย  ประกาศ  โฆษณา ค าพยากรณ์  ประโยคท่ีซับซ๎อน นิทาน 
เรื้องส้ัน บทกวี บทความ ข๎อมูล ขําวสาร ค าช้ีแจง ค าแนะน า ค าบรรยาย สารสนเทศ คํูมือ วัฒนธรรมประเพณี 
ปูายประกาศ ฉลาก  ผลิตภัณฑ์ ขําว ส่ือความเรียงและส่ือท่ีไมํใชํความเรียง  เพื่ออํานจับใจความส าคัญ  
วิเคราะห์ สรุปความ และเขียนค าช้ีแจง บรรยาย  เหตุการณ์ แนะน า โดยน าเสนอข๎อมูล เปรียบเทียบข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว เรื่องและประเด็นทีอยูํในความสนใจของสังคม ในรูปประโยคท่ีซับซ๎อนขึ้น 
 โดยใช๎ทักษะการอํานและการเขียนในกระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา รวมท้ังใช๎กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการและ
กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เห็นคุณคําของการน าภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ตํอการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะทางภาษาและน าการเรียนรู๎นั้นๆไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนทางภาษาในระดับสูงขึ้น 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.   อํานบทอําน  ข๎อความ บทความตํางๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ท้ังท่ีเป็นความเรียง
และไมํใชํ ความเรียง  

๒.   อํานจับใจความ วิเคราะห์  ตีความและสรุปประเด็นส าคัญ  
๓.   เขียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สรุปใจความได๎อยํางเหมาะสม  
๔.   เขียนโดยใช๎ค าวลี ส านวน ประโยคและข๎อความท่ีซับซ๎อนยิ่งขึ้นและน าไปใช๎อยํางถูกต๎อง

เหมาะสมตามความแตกตํางของวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
๕.   ใช๎ทักษะการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ในการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระอื่นๆ  
๖.   ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการเรียนและประกอบอาชีพ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๓  
๑๓๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒      เวลา  ๘๐   ชั่วโมง           จ านวน   ๒.๐ หน่วยกิต   

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

 การศึกษาบทอํานตํางๆ เชํน  จดหมาย  ประกาศ  โฆษณา ค าพยากรณ์  ประโยคท่ีซับซ๎อน นิทาน 
เรื้องส้ัน บทกวี บทความ ข๎อมูล ขําวสาร ค าช้ีแจง ค าแนะน า ค าบรรยาย สารสนเทศ คํูมือ วัฒนธรรมประเพณี 
ปูายประกาศ ฉลาก  ผลิตภัณฑ์ ขําว ส่ือความเรียงและส่ือท่ีไมํใชํความเรียง  เพื่ออํานจับใจความส าคัญ  
วิเคราะห์ สรุปความ และเขียนค าช้ีแจง บรรยาย  เหตุการณ์ แน ะน า โดยน าเสนอข๎อมูล เปรียบเทียบข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว เรื่องและประเด็นทีอยูํในความสนใจของสังคม ในรูปประโยคท่ีซับซ๎อนขึ้น 
 โดยใช๎ทักษะการอํานและการเขียนในกระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา รวมท้ังใช๎กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู๎ ด๎วยตนเอง กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการและ
กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เห็นคุณคําของการน าภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ตํอการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะทางภาษาและน าการเรียนรู๎นั้นๆไปเป็นเครื่องมือในการแส วงหาความรู๎
เพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนทางภาษาในระดับสูงขึ้น 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อํานบทอําน  ข๎อความ บทความตํางๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ท้ังท่ีเป็นความเรียง
และไมํใชํ ความเรียง  

๒.   อํานจับใจความ วิเคราะห์  ตีความและสรุปประเด็นส าคัญ  
๓.   เขียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สรุปใจความได๎อยํางเหมาะสม  
๔.   เขียนโดยใช๎ค าวลี ส านวน ประโยคและข๎อความท่ีซับซ๎อนยิ่งขึ้นและน าไปใช๎อยํางถูกต๎อง

เหมาะสมตามความแตกตํางของวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
๕.   ใช๎ทักษะการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ในการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระอื่นๆ  
๖.   ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการเรียนและประกอบอาชีพ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๔  
๑๓๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๘๐   ชั่วโมง         จ านวน   ๒.๐ หน่วยกิต   

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

การศึกษาบทอําน เชํน จดหมาย ประกาศ โฆษณา ค าพยากรณ์ ประโยคท่ีซับซ๎อน นิทาน เรื่องส้ัน  บท
กวี บทความ ข๎อมูล ขําวสาร ค าช้ีแจง ค าแนะน า ค าบรรยาย สารสนเทศ คํูมือ วัฒนธรรมประเพณี ปูาย
ประกาศ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ ขําว ส่ือความเรียงและส่ือท่ีไมํใชํความเรียง เพื่อความเข๎าใจ สรุปความและจับ
ประเด็นส าคัญได๎ดี เขียนช้ีแจง บรรยายเหตุการณ์ แนะน า น าเสนอข๎อมูล เปรี ยบเทียบข๎อมูล เกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ขําว เรื่องและประเด็นท่ีอยูํในความสนใจของสังคม ในรูปประโยคท่ีซับซ๎อนขึ้น 
 โดยใช๎ทักษะการอํานและการเขียนในกระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา รวมท้ังใช๎กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการและ
กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เห็นคุณคําของการน าภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ตํอการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะทางภาษาและน าการเรียนรู๎นั้นๆไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนทางภาษาในระดับสูงขึ้น 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อํานบทอําน  ข๎อความ บทความตํางๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ท้ังท่ีเป็นความเรียง
และไมํใชํ ความเรียง  

๒.   อํานจับใจความ วิเคราะห์  ตีความและสรุปประเด็นส าคัญ  
๓.   เขียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สรุปใจความได๎อยํางเหมาะสม  
๔.   เขียนโดยใช๎ค าวลี ส านวน ประโยคและข๎อความท่ีซับซ๎อนยิ่งขึ้นและน าไปใช๎อยํางถูกต๎อง

เหมาะสมตามความแตกตํางของวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
๕.   ใช๎ทักษะการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ในการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระอื่นๆ  
๖.   ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการท างาน การสมัครงาน ประกอบอาชีพและการศึกษาตํอ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๕  
๑๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๖     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๘๐   ชั่วโมง จ านวน   ๒.๐ หน่วยกิต   

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

การศึกษาบทอําน เชํน จดหมาย ประกาศ โฆษณา ค าพยากรณ์ ประโยคท่ีซับซ๎อน นิทาน เรื่องส้ัน บท
กวี บทความ ข๎อมูล ขําวสาร ค าช้ีแจง ค าแนะน า ค าบรรยาย สารสนเทศ คํูมือ วัฒนธรรมประเพณี ปูาย
ประกาศ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ ขําว ส่ือความเรียงและส่ือท่ีไมํใชํความเรียง เพื่อความเข๎าใจ สรุ ปความและจับ
ประเด็นส าคัญได๎ดี เขียนช้ีแจง บรรยายเหตุการณ์ แนะน า น าเสนอข๎อมูล เปรียบเทียบข๎อมูล เกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ขําว เรื่องและประเด็นท่ีอยูํในความสนใจของสังคม ในรูปประโยคท่ีซับซ๎อนขึ้น 
 โดยใช๎ทักษะการอํานและการเขียนในกระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา รวมท้ังใช๎กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการและ
กระบวนการสร๎างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เห็นคุณคําของการน าภาษาอังกฤษประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ตํอการเรียนรู๎ พัฒนาทักษะทางภาษาและน าการเรียนรู๎นั้นๆไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนทางภาษาในระดับสูงขึ้น 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อํานบทอําน  ข๎อความ บทความตํางๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ท้ังท่ีเป็นความเรียง
และไมํใชํ ความเรียง  

๒.   อํานจับใจความ วิเคราะห์  ตีความและสรุปประเด็นส าคัญ  
๓.   เขียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สรุปใจความได๎อยํางเหมาะสม  
๔.   เขียนโดยใช๎ค าวลี ส านวน ประโยคและข๎อความท่ีซับซ๎อนยิ่งขึ้นและน าไปใช๎อยํางถูกต๎อง

เหมาะสมตามความแตกตํางของวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
๕.   ใช๎ทักษะการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ในการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระอื่นๆ  
๖.   ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการท างาน การสมัครงาน ประกอบอาชีพและการศึกษาตํอ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๖  
๑๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
จ๓๒๒๐๑  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒         เวลา  ๒๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต   

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

 ศึกษา เรียบเรียงและถํายทอดความคิดอยํางสร๎างสรรค์จากรายวิวชาเพิ่มเติม การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดย

เขียนโครงรําง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จ า

วน ๔,๐๐๐ ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษความยาว ๒,๐๐๐ ค า  มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ทีเช่ือถือได๎อยําง

หลากหลาย ท้ังในประเทศและตํางประเทศ เรียบเรียงและถํายทอดส่ือสาร น าเสนอความคิดอยํางชัดเจน เป็น

ระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเด่ียว (oral individual Presentation) หรือกลํุม (Oral Panel Presentation) 

โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายและมีการเผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ เพื่อให๎เกิดทักษะ ในการเขียน

รายงานเชิงวิชาการและทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและ

ถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง  

2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว ๔,๐๐๐ ค า หรือภาษาอังกฤษ  

ความยาว ๒,๐๐๐ ค า  

3. น าเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation)  

หรือกลํุม (Oral Panel Presentation) โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

4. เผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ โดยใช๎การสนทนนา/วิพากษ์ผํานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เชํน e-

conference,  

social media online 

5. เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์ 
 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๗  
๑๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
จ๓๓๒๐๑  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๒๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต   

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

ฝึกทักษะการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์   ระบุประโยคและ
ข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน     จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
งํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆสนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํง
เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 

โดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด การอําน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช๎ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและสํงสารได๎อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง เข๎าถึงสารได๎อยํางชัดเจนรวมท้ังกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎กระบวน การกลํุม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล  

เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์  

2. ระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน      

3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามงํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆ  

4. สนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยํางตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  

5. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว 

6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรค
ตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย  

7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎  
และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๘  
๑๓๘ 
 

 

 
 

 

 

กลุ่มวิชา 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓๙  
๑๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
I๓๐๒๐๑  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้            การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต   

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

 การศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ต้ังประเด็นปัญหา ต้ังค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 

ต้ังสมมติฐานและให๎เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎โดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขาตําง ๆ และมี

ทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข๎อมูล ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมติฐานท่ีต้ังไว๎จากแหลํง

เรียนรู๎ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยํางมีประสิทธิภาพและพิจารณาความนําเช่ือถือของแหลํง

เรียนรู๎อยํางมีวิจารณญาณเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีครบถ๎วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข๎อมูล 

โดยใช๎วิธีการท่ีเหามะสม สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู๎รํวมกัน มีกระบวนการกลํุมในการวิพากษ์  

แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช๎ความรู๎จากสาขาตําง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วย

กระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ  

เพื่อให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง

ความรู๎ ความเป็นมาของศาสตร์ เข๎าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา เห็นประโยชน์และคุณคําของการศึกษา

ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 

2. ต้ังสมติฐานและให๎เหตุผลสนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎โดยใช๎ความรู๎จากสาขาวิชาตําง ๆ 

และมีทฤษฎีรองรับ 

3. ออกแบบ วางแผนใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษา ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลํงเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 

5. ตรวจสอสบความนําเช่ือถือของแหลํงท่ีมาของข๎อมูล 

6. วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติท่ีเหมาะสม 

7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู๎ด๎วยกระบวนกลํุม 

8. เสนอแนวคิด การแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค์ความรู๎จากการค๎นพบ 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

  
 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๐  
๑๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
I๓๐๒๐๒  การสื่อสารและการน าเสนอ                       การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต   

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

 ศึกษา เรียบเรียงและถํายทอดความคิดอยํางสร๎างสรรค์จากรายวิวชาเพิ่มเติม การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดย

เขียนโครงรําง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จ า

วน ๔,๐๐๐ ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษความยาว ๒,๐๐๐ ค า  มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ทีเช่ือถือได๎อยําง

หลากหลาย ท้ังในประเทศและตํางประเทศ เรียบเรียงและถํายทอดส่ือสาร น าเสนอความคิดอยํางชัดเจน เป็น

ระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเด่ียว (oral individual Presentation) หรือกลํุม (Oral Panel Presentation) 

โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายและมีการเผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ เพื่อให๎เกิดทักษะ ในการเขียน

รายงานเชิงวิชาการและทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและ

ถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง  
2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว ๔,๐๐๐ ค า หรือภาษาอังกฤษ  

                ความยาว ๒,๐๐๐ ค า  
3. น าเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation)  

      หรือกลํุม (Oral Panel Presentation) โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  
4. เผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ โดยใช๎การสนทนนา/วิพากษ์ผํานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เชํน  

e-conference, social media online 
5. เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์ 

 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๑  
๑๔๑ 
 

 

 
 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๒  
๑๔๒ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน มุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพื่อความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผ๎ูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจั ดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น
อยํางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  แบํงเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว  

หลักการ 
     เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎รู๎จักตนเอง รู๎รักษ์ส่ิงแวดล๎อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก๎ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตท้ังด๎านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได๎อยํางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผ๎ูเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีชํวยเหลื อและให๎ค าปรึกษาแกํผ๎ูปกครองใน
การมีสํวนรํวมพัฒนาผ๎ูเรียน  ซึ่งโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  มีหลักในการด าเนินการดังนี้ 
                     ๑) เวลาในการจัดกิจกรรม ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค  
            ๒) จัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการและธรรมชาติของผ๎ูเรียน 
            ๓) จัดกิจกรรมเพื่อผ๎ูเรียนทุกคนในสถานศึกษา ให๎ครอบคลุมเนื้อหาสาระด๎านการพัฒนา
ตนเอง การศึกษา และอาชีพ 
            ๔) ประสานความรํวมมือให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องกับผ๎ูเรียนทุกฝุาย นับต้ังแตํผ๎ูบริหาร ครูทุกคน  
ผ๎ูปกครอง ชุมชน รํวมมีบทบาทและมีสํวนรํวมในการด าเนินการ ให๎ความรํวมมือและสนับสนุนให๎การจัด
กิจกรรมด าเนินไปด๎วยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ 

        ขอบขํายการจัดกิจกรรมแนะแนว    มีขอบขํายการด าเนินงาน ๓ ด๎าน คือ 
          ๑) การแนะแนวการศึกษา  มุํงให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาการเรียนให๎เต็มศักยภาพ รู๎จักแสวงหา 

ความรูและวางแผนการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด๎านการเรียน และมีนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียน 
            ๒) การแนะแนวอาชีพ   มุํงให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักตนเองและโลกของงานอยํางหลากหลาย มีเจตคติท่ี
ดีในการท างาน มีโอกาสได๎รับประสบการณ์ และฝึกงานตามความถนัดความสนใจ 
           ๓) การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ   มุํงให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจตนเอง รักและเห็นคุณคําในตนเอง
และผ๎ูอื่น มีอารมณ์มั่นคงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข๎าใจส่ิงแวดล๎อมและสามารถปรับตัวให๎ ด ารงชีวิตอยูํในสังคม
อยํางเป็นสุข 

        รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว   มี ๒ ลักษณะ  คือ 
        ๑)  การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 
              -  กิจกรรมคาบแนะแนวทุกระดับช้ัน  
              -  กิจกรรมโฮมรูม 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๓  
๑๔๓ 
 

       ๒) การจัดกิจกรรมแนะแนวนอกช้ันเรียน เชํน 
            -  กิจกรรมกลํุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
            -  การเชิญผ๎ูทรงคุณวุฒิ ศิษย์เกําเป็นวิทยากรให๎ความรู๎  

- กิจกรรมพี่คุยกับน๎อง (รุํนพี่หรือศิษย์เกํา)     
           -  การจัดนิทรรศการ 
           -  การจัดปูายนิเทศ 
           - ชุมนุมแนะแนว       

       
          แนวการวัดผล 

       โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต มีแนวการวัดผลการปฏิบัติกิจกรรมด๎วยวิธีการที่
หลากหลายและสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  โดยให๎ถือวําเป็นเกณฑ์ประเมินผล
การผํานชํวงช้ันเรียน โดยนักเรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ และเข๎ารํวมในกิจกรรม
ส าคัญท่ีทางโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตก าหนด 

          
 ๒.    กิจกรรมนักเรียน 

       หลักการ  
      เป็นกิจกรรมท่ีมุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผ๎ูน าผ๎ูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างาน

รํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกันเอื้ออาทร และ
สมานฉันท์  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียน ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน๎นการ
ท างานรํวมกันเป็นกลํุม ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของผ๎ูเรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด๎วย 
               ๒.๑ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

       แนวการจัดกิจกรรม  
๑)  ก าหนดเวลาเรียน ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

          ๓)  จัดให๎เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผ๎ูเรียน  
        ๔)  บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให๎ผ๎ูเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

๕) ใช๎กระบวนการกลํุมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ฝึกให๎คิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์ 
จินตนาการท่ีเป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริงในแตํละชํวงวัยอยํางตํอเนื่อง 
           ๖)  จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๔  
๑๔๔ 
 

                    ๗) ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูด าเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา ถือเป็นหน๎าท่ีและงานประจ าโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
              แนวการวัดผล 

      โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   มีการวัดผลการปฏิบัติกิจกรร มด๎วยวิธีการ  ท่ี 
หลากหลายและสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  โดยให๎ถือวําเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผําน
ชํวงช้ันเรียน โดยนักเรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ และเข๎ารํวมกิจกรรมส าคัญท่ีทางโรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตก าหนด 
 

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
    หลักการ 
   เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ 
เชํน กิจกรรมอาสาพัฒนาตําง ๆ  กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม  
    แนวการจัดกิจกรรม 

1) ก าหนดเวลาท ากิจกรรม  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   
2) จัดกิจกรรมบูรณาการกับกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนประจ า 
3) จัดกิจกรรมจิตอาสารํวมกับชุมชน 

             แนวการวัดผล 
     โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต มีการวัดผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการท่ี 

หลากหลายและสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  โดยให๎ถือวําเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผําน
ชํวงช้ันเรียน โดยนักเรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ และเข๎ารํวมกิจกรรมส าคัญท่ีทางโรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตก าหนด 
 

๔. กิจกรรมทักษะการด ารงชีวิต 
    หลักการ 
    เป็นกิจกรรมท่ีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ก าหนดขึ้นในกรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นส าหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โดยก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติมตามการด าเนิ น
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนในโรงเรียนประจ า มีกิจกรรมยํอย ๖ กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมสํงเสริมสุขลักษณะนิสัย  
2) กิจกรรมสํงเสริมอาชีพท๎องถิ่น  
3) กิจกรรมหลักไตรรงค์  
4) กิจกรรมสร๎างเสริมภาวะผ๎ูน า   



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๕  
๑๔๕ 
 

5) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ  
6) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล๎อม 

แนวการจัดกิจกรรม 
1) ก าหนดเวลาท ากิจกรรมตามตารางการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ 

พระปิยมหาราชรมณียเขต 
๒)   บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให๎ผ๎ูเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

                    ๓)  ครูทุกคนเป็นท่ีผ๎ูดูแลการท ากิจกรรม  ถือเป็นหน๎าท่ีและงานประจ าโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
          แนวการวัดผล 

         โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต มีการวัดผลการปฏิบัติกิจกรรมจาก  
ความส าเร็จของงานท่ีมอบหมาย  มีวิธีการท่ี หลากหลายและสอดคล๎องกับกิจกรรมอยํางเป็นระบบ โดยนักเรียน
ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐  
 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๖  
๑๔๖ 
  

 
 

 

 

การวัดและประเมินผล 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔๗  
๑๔๗ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนต๎องอยูํบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎
ประสบผลส าเร็จนั้น  ผ๎ูเรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให๎บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนซึ่ งเป็นเปูาหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ในทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎ผลการประเมินเป็น
ข๎อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ  ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จทางการเรียนของผ๎ูเรียน  ตลอดจน
ข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ แบํงออกเป็น ๔ ระดับ ได๎แกํ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน   

เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ผ๎ูสอนด าเนินการเป็นปกติและ 
สม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลาย เชํน การซักถาม การสังเกต 
การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน  แฟูมสะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ  
ฯลฯ  โดยผ๎ูสอนเป็นผ๎ูประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให๎ผ๎ูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผ๎ูปกครองรํวม
ประเมิน ในกรณีท่ีไมํผํานตัวชี้วัดให๎มี การสอนซํอมเสริม  
          การประเมินระดับช้ันเ รียนเป็นการตรวจสอบวํา ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าใน 
การเรียนรู๎  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต๎องได๎รับ
การพัฒนาปรับปรุงและสํงเสริมในด๎านใด นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลให๎ผ๎ูสอนใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ด๎วย ท้ังนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา   
    เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผ๎ูเรียนเป็นรายปี /รายภาค ผล

การประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  
นอกจากนี้เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วําสํงผลตํอการเ รียนรู๎ของผ๎ูเรียนตาม
เปูาหมายหรือไมํ ผ๎ูเรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผ๎ูเรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอ น  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาตํอคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานผ๎ูปกครองและชุมชน   
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๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) 
     เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐาน
ท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการด าเนินการ
จัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการตรวจสอบทบทวนข๎อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

๔.  การประเมินระดับชาติ (O-NET)  
      เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผ๎ูเรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี  ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  เข๎ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตําง ๆ เพื่อน าไปใช๎ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

  
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  การตัดสินผลการเรียน 

    โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ก าหนดให๎การตัดสินผลการเรียนของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนในแตํละระดับ 
นั้นเป็นไปอยํางตํอเนื่องในแตํละภาคเรียน รวมท้ังสอนซํอมเสริมผ๎ูเรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ๑) ผ๎ูเรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

 ๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผํานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๓) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 ๔) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ท่ี สถานศึกษา 

ก าหนด ในการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  
  การให้ระดับผลการเรียน 

เป็นการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ได๎ 
ก าหนดการให๎ระดับผลการเรียนในแตํละรายวิชาเป็นการเทียบกันระหวํางระบบตัวเลขและระบบร๎อยละ ซึ่งก าหนด
ดังนี ้
 

ระบบตัวเลข ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ระบบร๎อยละ ๐ – ๔๙  ๕๐ – 

๕๔ 
๕๕ – 
๕๙ 

๖๐ -๖๔ ๖๕ – 
๖๙ 

๗๐ -๗๔ ๗๕ – 
๗๙ 

๘๐ -
๑๐๐ 
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 เป็นการประเมินความสามารถของผ๎ูเรียนตลอดภาคเรียนโดยผ๎ูสอนเป็นผ๎ูประเมินและต๎อง 

ค านึงถึงการพัฒนาผ๎ูเรียนแตํละคนเป็นหลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของผ๎ูเรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอ  ก าหนดเกณฑ์
การตัดสิน ๔ ระดับ คือ ดีเย่ียม  ดี  ผําน และไมํผําน 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           เป็นการประเมินผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น 

ในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ๔ ระดับ คือ ดีเย่ียม  
ดี   ผําน และไมํผําน 
 

       การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผ๎ูเรียน พิจารณาท้ังเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การ 

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผ๎ูเรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตก าหนด และก าหนด
เกณฑ์การตัดสิน ๒ ระดับ คือ ผํานและไมํผําน 
        
        การรายงานผลการเรียน 

  การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให๎ผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียนทราบความก๎าวหน๎าในการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ซึ่งสถานศึกษาต๎องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให๎ผ๎ูปกครองทราบเป็นระยะ 
ๆ หรืออยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติ
ของผ๎ูเรียนท่ีสะท๎อนมาตรฐานการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎ 

  เกณฑ์การจบ 
  ๑)  ผ๎ูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไมํน๎อยกวํา  ๘๑  หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน  ๔๑  หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  ๒)  ผ๎ูเรียนต๎องได๎หนํวยกิต ตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา  ๗๗  หนํวยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หนํวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไมํน๎อยวํา ๓๖  หนํวยกิต 
          ๓)  ผ๎ูเรียนมีผลการประเมิน  การอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผํานเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          ๔)  ผ๎ูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
          ๕)  ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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เอกสารอ้างอิง 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๘).  คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  
ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (๒๕๔๒). พระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.).  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ก : สาระการเรียนรู๎เพิ่มเติมส าหรับนักเรียน 

ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
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หน่วยการเรียนรู้เสริมรายวิชาชีววิทยา 

 ๑.  สรีรวิทยาของสัตว์ชั้นสูง 
 ๒.  สรีรวิทยาของพืชช้ันสูง 

๓.  กายวิภาคของสัตว์ 
 ภ.  ปรสิตวิทยา 
 ๔. สาหรํายวิทยา 
 ๕. เทคนิคการดองพืช สัตว์ 
 ๖.  กีฏวิทยา 
 ๗.  ปักษีวิทยา 
 ๘.  ชีวเคมีอยํางงําย 
 ๙.  การตรวจสอบคุณภาพทางน้ า  ทางอากาศ  ดิน 

๑๐         ประวัติศาสตร์ชีววิทยา  
 ๑๑.  พลังงานจากวัตถุดิบทางการเกษตร : แก๏สชีวมวลและเอทานอล 

๑๒ ความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) 
13. เซลล์ต้ังต๎น (Stem cells) 
14. การผสมเทียม (in vitro fertiliazation, IVF) 
15. การโคลนสัตว์ (Animal cloning) 
16. การส่ือสารระหวํางต๎นไม๎  
17. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช 
18. การปลูกพืชไมํใช๎ดิน (Hydroponics) 
19. ชีวนาโนเทคโนโลยี (Bio-nanotechnology) 
20. โครงการถอดรหัสทางพันธุกรรม (Genome project) 
21. ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 
22. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในท๎องถิ่น 
23. วิวัฒนาการของเช้ือด้ือยา 
24. การส ารวจนิเวศท๎องถิ่น 
25. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการใช๎ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิต  
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๑๕๔  
๑๕๔ 
 

26. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท๎องถิ่น 
 

 

 

ตารางการเรียนรู้ วิชาเคม ี
กิจกรรมที่ เนื้อหา/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ 

๑ เรียนภาคปฏิบัติการ  สํงเสริมการใช๎เครื่องมือทางวิชาเคมี  
   - มหาวิทยาลัยมหิดล  กาญจนบุรี  
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

๒ วิทยากรให๎ความรู๎ ๑. มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
๔. M-tech (นาโนเทคโนโลยี) 
๕. Bio-tech 
หัวข๎อ 
    - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
    -  เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี 
    -  นาโนเทคโนโลยี 
    -  เคมีพอลิเมอร์และวัสดุศาสตร์ 

๓ ศึกษาดูงาน ๑.  โรงงานอุตสาหกรรม 
     -  การผลิตผงชูรส 
     -  การผลิตน้ าตาล 
     -  การผลิตกระดาษ 
     -  การผลิตเซรามิกส์ 
๒.  พิพิธภัณฑ์ 
     -  พิพิธภัณฑ์สยาม 
     -  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
     -  พิพิธภัณฑ์ข๎าวไทย  
           ฯลฯ   
๓.  การท าวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ 
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๑๕๕ 
 

     -  มหาวิทยาลัยมหิดล 
     -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔ คํายวิทยาศาสตร์ ๑.  โรงเรียนด าเนินการเอง 
๒.   รํวมกับหนํวยงานตําง ๆ  

 

 

 

ตารางการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาขาคอมพิวเตอร์ 

 

ท่ี รายการกิจกรรม จ านวนช่ัวโมงต่อปี 

๑ เชิญวิทยากรมาบรรยายเฉพาะทาง เชํน 

- ความรู๎เกี่ยวกับ พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

- การดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ / เครือขําย 

- ความก๎าวหน๎าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ 

๖ 

๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เชํน 

- หุํนยนต์ท ามือ / หุํนยนต์อัตโนมัติ 

- ชุดกลํองสมองกล 

- การซํอมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบ้ืองต๎น 

- การประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก 

๑๒ 

๓ จัดศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การส่ือสาร เชํน 

- งานประกวดแขํงขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหํงประเทศ

ไทย (NSC / YSCCS) 

- งานนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

๑๘ 

๔ จัดคํายคอมพิวเตอร์  ๑๘ 
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๑๕๖  
๑๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างตารางการเรียนรู้สาขาฟิสิกส์ 
 

เนื้อหา  วิทยากร 
1. ประวัติฟิสิกส์ ศึกษาเอง 
2. สัมพันธภาพ วิทยากร+ครูผ๎ูสอน  
3. คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ๑ วิทยากร+ครูผ๎ูสอน 
4. แขนกล วิทยากร 
5. การชน ศึกษาเอง 
6. สมบัติเชิงกลของเซรามิกส์ (จ.ราชบุรี) ดูงาน 
7. ความเค๎นและความเครียด วิทยากร+ครูผ๎ูสอน  
8. ของเลํนเชิงวิทยาศาสตร์  ดูงาน 
9. พลาสมา วิทยากร+ครูผ๎ูสอน  
10. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ดูงาน +วิทยากร  
11. เลเซอร์ ดูงาน +วิทยากร  
12. ศูนย์ฉายรังสี Co-๖๐ (คลอง ๖ ปทุมธานี) ดูงาน +วิทยากร  
13. หอดูดาว ดูงาน +วิทยากร 
14. Particle physics วิทยากร+ครูผ๎ูสอน 
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๑๕๗  
๑๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเรียนรู้สาขาคณิตศาสตร ์

 

 
 

 

 

 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ คร้ังที่ เร่ือง 
จ านวน
ชั่วโมง 

วิทยากร หมายเหตุ 

ม. ๔ 
๑ 

๑ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP 

เบ้ืองต๎น 
๙ – ๑๒ 

ภายใน/
ภายนอก 

๑ – ๒ วัน 

๒ ฟังก์ชัน ๖ ภายใน  

๒ ๑ ระเบียบวิธีการพิสูจน์ ๖ 
ภายใน/
ภายนอก 

 

ม. ๕ 
๑ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP ขั้นสูง ๙ – ๑๒ 

ภายใน/
ภายนอก 

๑ – ๒ วัน 

๒ ๑ การวิจัย ๓ ภายใน  

ม.๖ 
๑ ๑ ฝึกการน าเสนอโครงงาน ๑๒ ภายใน  

๒ ๑ เพิ่มเติมอื่น ๆ  ๒๐ 
ภายใน/
ภายนอก 
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๑๕๘  
๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


