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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
ความน า 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยาพุทธศักราช ๒๕๕61ได้จัดท าขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุง 2560) และตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรและ         งานวิชาการระดับกลุ่มสาระ  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  วิเคราะห์กรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  ความ
ต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  และความพร้อมของโรงเรียน  น าผลการวิเคราะห์เอกสาร  
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและความพร้อมของโรงเรียนมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าหลั กสูตร จัดท า
โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดท าแผนการจัดรายวิชาเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ จัดท าค าอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมิน
ความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน จัดท าระเบียบการวัดผลประเมินผล โดยมีเป้าหมาย  เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   
 โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงการพัฒนาผู้ เรียนให้ เต็ม               
ตามศักยภาพ  บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน  สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีความสุข และเกิดความรัก
ความผูกพันในบ้านเกิด เมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน  มีจิตส านึกในความเป็น พลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน 

มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 คุณธรรมน าวิชาการ ประสานความร่วมมือ   ใช้สื่อเทคโนโลยี สู่วิถีความพอเพียง 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการและห่างไกลยาเสพติด 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
๔.  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
๕.ส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเ พ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง  ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ                
ที่ เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้                   
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน  และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและ                  ความขัดแย้ง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร      การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถ  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่น 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐  

 โรงเรียนป่าเด็งวิทยาจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองเพ่ือเป็น พ้ืนฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป  
ดังนั้น ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานที่โรงเรียนจัดให้เหมือนกันทุกคน และ
รายวิชาเพ่ิมเติมแยกเป็น ๒ ประเภท คือห้องเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียนทั่วไป 
ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด ความสนใจในทุกระดับชั้น  
 การจัดโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีองค์ประกอบส าคัญ ๒ ประการ คือ  

๑. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดท าเป้นรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติม ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
๑.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๑.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
๑.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๑.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๑.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ๒.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
      ๒.๑ กิจกรรมแนะแนว  
      ๒.๒ กิจกรรมนักเรียน 
  ๒.๒.๑ ลูกเสือ  เนตรนารี  
  ๒.๒.๒ ชุมนุม 
      ๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 การจัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ  เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือความสะดวกในการ
บริหารวิชาการ  จึงจัดการเรียนการสอนเป็นแบบแผนการเรียนต่างๆ ดังนี้  

๑. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  
๒. แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  
๓. แผนการเรียนทวิศึกษา  
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนป่าเดง็วิทยา 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

• กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๒๔๐ ( ๖ นก.) 
คณติศาสตร ์ ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๒๔๐ ( ๖ นก.) 
วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๑๒๐  (๓นก.) ๒๔๐ ( ๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
▪ประวตัิศาสตร์  
▪ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
▪หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม  
   และการด าเนนิชีวติในสังคม 
▪ภูมิศาสตร ์
▪เศรษฐศาสตร์  

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก) 

 
 
๑๒๐ ( ๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐ ( ๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก) 

 
 

๑๒๐ ( ๓ นก.) 

๓๒๐ (๘ นก.) 
๘๐ (๒ นก) 

 
 

๒๔๐ (๖ นก.)  

สุขศึกษา 
พลศกึษา 

๔๐ (๑ นก) 
๔๐ (๑ นก) 

๔๐ (๑ นก) 
๔๐ (๑ นก) 

๔๐ (๑ นก) 
๔๐ (๑ นก) 

๖๐ (๑.๕ นก.) 
๖๐ (๑.๕ นก.) 

ทัศนศิลป ์
ดนตรี – นาฏศิลป์  

๔๐ (๑ นก) 
๔๐ (๑ นก) 

๔๐ (๑ นก) 
๔๐ (๑ นก) 

๔๐ (๑ นก) 
๔๐ (๑ นก) 

๑๒๐ ( ๓ นก.) 
 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๘๐ (๒ นก) ๘๐ (๒ นก) ๘๐ (๒ นก) ๑๒๐ ( ๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ( ๓ นก.) ๑๒๐ ( ๓ นก.) ๑๒๐ ( ๓ นก.) ๒๔๐ ( ๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 

 
▪รายวิชาเพิ่มเติม  

 
ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง  

 
 

 
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

• กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
▪กิจกรรมแนะแนว 
▪กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด  
- ชุมนุม  
- นกัศกึษาวิชาทหาร  

            ▪กิจกรรมเพือ่สาธารณะประโยชน์  

 
 
 

๑๒๐ 

 
 
 

๑๒๐ 

 
 
 

๑๒๐ 

 
 
 

๓๖๐ 

• รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศกึษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจดุเนน้ 

ปีละไม่เกิน 
๒๔๐  ชัว่โมง 

ไม่น้อยกวา่ 
๑,๖๘๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  
ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี

รวม ๓ปี ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 



ห น ้ า  | ๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนป่าเดง็วิทยา 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

 

 

11.0 440 5.5 260
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 60
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 60
ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40
ว30102 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20
ว30103 ชวีวิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ศ31102 ดนตรี - นาฏศิลป์ 2 0.5 20
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40
พ31101 สุขศึกษาแลละพลศึกษา 1 0.5 20
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20
ง31101 การงานอาชพี 1 1.0 40
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40

4.0 160 9.5 380
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20
ง30247 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร 1.0 40 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.5 60
อ30207 ภาษาอังกฤษในชวิีตประจ าวัน 1.0 40  ว30201 ฟิสิกส์ 2.0 80
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 60 ว30221 เคมี 1.5 60

ว30241 ชวีวิทยา 1.5 60
ว30104 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.5 60
อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1.0 40

40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนท่ี 1

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 

8.0 320 8.0 320
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40
ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60 ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.5 60
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20
ศ31101 ทัศนศิลป์ 0.5 20 ศ31102 ดนตรี - นาฏศิลป์ 2 1.0 40
ง31101 การงานอาชพี 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40

8.5 320 4.5 180
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20
ง30247 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร 1.5 40
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 20
พ31204 พลศึกษาเพ่ิมเติม 1 1.0 40
ท30201 การเขียน 1 1.0 40

หลักสูตร ปวช. 4.0 160 หลักสูตร ปวช. 4.0 160
40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนท่ี 3

แผนการเรียนภาษา ทวิศึกษา(ช่างยนต์)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 
 

8.0 320 8.0 320
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40
ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60 ว30102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 60
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.5 60
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20
ศ31101 ทัศนศิลป์ 0.5 20 ศ31102 ดนตรี - นาฏศิลป์ 2 1.0 40
ง31101 การงานอาชพี 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40

8.5 340 6.0 240
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20
ง30207 โปรแกรมตารางค านวณ 1 1.5 60 ง30208 โปรแกรมตารางค านวณ 2 1.5 60
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 20
พ31204 พลศึกษาเพ่ิมเติม 1 1.0 40
ท30201 การเขียน 1 1.0 40

หลักสูตร ปวช. 4.0 160 หลักสูตร ปวช. 4.0 160
40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนท่ี 2

แผนการเรียนภาษา ทวิศึกษา(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

เวลาเรียน
(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 

6.0 240 6.0 240
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 ศ32102 ดนตรี - นาฎศิลป์ 2 0.5 20
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 20 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40

9.0 340 9.0 360
ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 60
ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80
ว30222 เคมี 2 1.5 60 ว30223 เคมี 3 1.5 60
ว30242 ชวีวิทยา 2 1.5 60 ว30243 ชวีวิทยา 3 1.5 60
อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 1.0 40
ส30281 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 กราฟฟิกคอมพิวเตอร์ 1.0 40

40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนท่ี 1
แผนการเรียน วิทย์-คณิต

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 

7.5 280 7.5 280
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.5 60
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60
ว30103 ชวีวิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 20 ศ32102 ดนตรี - นาฎศิลป์ 2 0.5 20
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 40 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 40
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40

9.0 360 4.0 160
ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20
ศ30306 นาฏยดุริยางค์เพ่ือการแสดง 1.0 40
พ30203 พลศึกษาเพ่ิมเติม 3 1.0 40
อ30211 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 1.5 60
ท30207 การอ่านวิเคราะห์ 1.0 40

หลักสูตร ปวช. 4.0 160 หลักสูตร ปวช. 4.0 160
40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนท่ี 2
แผนการเรียนภาษา ทวิศึกษา(ช่างยนต์)

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๑๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 

7.5 280 7.5 280
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.5 60
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60
ว30103 ชวีวิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 20 ศ32102 ดนตรี - นาฎศิลป์ 2 0.5 20
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 40 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 40
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40

9.0 360 4.0 160
ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20
ศ30306 นาฏยดุริยางค์เพ่ือการแสดง 1.0 40
พ30203 พลศึกษาเพ่ิมเติม 3 1.0 40
ง30209 โปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ 1 1.5 60
ท30207 การอ่านวิเคราะห์ 1.0 40

หลักสูตร ปวช. 4.0 160 หลักสูตร ปวช. 4.0 160
40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนท่ี 2
แผนการเรียนภาษา ทวิศึกษา(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เวลาเรียน
(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๑๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 
 

5.5 220 5.5 220
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 20 ศ33102 ดนตรี - นาฎศิลป์ 3 0.5 20
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 20 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40

9.5 380 7.5 0
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5
ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0
ว30224 เคมี 4 1.5 60 ว30225 เคมี 5 1.5
ว30244 ชวีวิทยา 4 1.5 60 ว30245 ชวีวิทยา 5 1.5
ง30248 การปลูกผักไฮโดรโปนิค 1.0 40 วิทย์/ไทย/การงาน 1.0
อ30212 ภาษาอังกฤษส่ิงพิมพ์ 1.0 40
ส30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40

40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนท่ี 1
แผนการเรียน วิทย์-คณิต

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๑๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 
 

5.5 220 5.5 220
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 20 ศ33102 ดนตรี - นาฎศิลป์ 3 0.5 20
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 20 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40

10.5 420 8.5 320
ว30281 วิทยาศาสตร์พลังงาน 1.0 40 ว30283 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1.0 40
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 40 พ33202 พลศึกษาเพ่ิมเติม 1.0 40
ส30213 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 อ30206 อังกฤษเพลิดเพลิน 1.0 40
พ33201 พลศึกษาเพ่ิมเติม 5 1.0 40 ศ30204 ประติมากรรม 0.5 20
ศ33201 ทัศนศิลป์เพ่ิมเติม 0.5 20 ง30204 การงานอาชพีเพ่ิมเติม 1.0 20
อ30212 ภาษาอังกฤษส่ิงพิมพ์ 1.0 40
ง30261 วัสดุชา่งอุตสาหกรรม 1 1.0 40

หลักสูตร ปวช. 4.0 160 หลักสูตร ปวช. 4.0 160
40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนท่ี 2
แผนการเรียนภาษา ทวิศึกษา(ช่างยนต์)

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



ห น ้ า  | ๑๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 
 

5.5 220 5.5 220
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 20 ศ33102 ดนตรี - นาฎศิลป์ 3 0.5 20
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 20 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40

10.5 420 9.5 380
ว30281 วิทยาศาสตร์พลังงาน 1.0 40 ว30283 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1.0 40
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 40 พ33202 พลศึกษาเพ่ิมเติม 1.0 40
ส30213 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 อ30206 อังกฤษเพลิดเพลิน 1.0 40
พ33201 พลศึกษาเพ่ิมเติม 5 1.0 40 ศ30204 ประติมากรรม 0.5 20
ศ33201 ทัศนศิลป์เพ่ิมเติม 0.5 20 ง30204 การงานอาชพีเพ่ิมเติม 1.0 40
อ30212 ภาษาอังกฤษส่ิงพิมพ์ 1.0 40 ง30210 โปรแกรมประมวลผลค า 2 1.0 40
ง30209 โปรแกรมประมวลผลค า 1 1.0 40

หลักสูตร ปวช. 4.0 160 หลักสูตร ปวช. 4.0 160
40 40
20 20
20 20
60 60
20 20

20 20
20 20

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนท่ี 2
แผนการเรียนภาษา ทวิศึกษา(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เวลาเรียน
(หน่วยกิต / ชม.) (หน่วยกิต / ชม.)

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

   สวดมนต์ประจ าสัปดาห์    สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
   โครงงานคุณธรรม    โครงงานคุณธรรม

   - กิจกรรมแนะแนว    - กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์           ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
   - กิจกรรมนักเรียน    - กิจกรรมนักเรียน

   - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน*์
          ชมุนุม           ชมุนุม

หมายเหตุ  *ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน
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ค าอธิบายรายวิชา 

 ค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย  รหัส
วิชา  ชื่อรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นปี   จ านวนเวลาเรียนและหน่วยกิตที่สอนตลอดภาคเรียน  การ
เขียนค าอธิบายรายวิชา  เขียนเป็นความเรียง ระบุองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐาน  หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เพ่ิมเติมและระบุรหัสตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ  ซึ่งจ าแนกตามรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑    จ านวน     ๔๐       ชั่วโมง               
ท ๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒    จ านวน     ๔๐     ชั่วโมง                
ท ๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓    จ านวน     ๔๐       ชั่วโมง                
ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔    จ านวน     ๔๐       ชั่วโมง               
ท ๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕    จ านวน     ๔๐       ชั่วโมง               
ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖    จ านวน     ๔๐       ชั่วโมง                

รายวิชาเพิ่มเติม 
ท ๓๐๒๐๑    การเขียน  ๑       จ านวน     ๔๐     ชั่วโมง             
ท ๓๐๒๐๒   การเขียน  ๒       จ านวน     ๔๐       ชั่วโมง             
ท ๓๐๒๐๓   ประวัติวรรณคดี ๑   จ านวน     ๔๐     ชั่วโมง             
ท ๓๐๒๐๔   ประวัติวรรณคดี ๒               จ านวน     ๔๐   ชั่วโมง                 

  
ท ๓๐๒๐๕   หลักการใช้ภาษาไทย       จ านวน     ๔๐      ชั่วโมง      
ท ๓๐๒๐๖   วรรณกรรมท้องถิ่น   จ านวน     ๔๐     ชั่วโมง                  
 ท ๓๐๒๐๗   การอ่านคิดวิเคราะห์  จ านวน     ๔๐  ชั่วโมง                   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระการเรียนรู้    มาตรฐานการเรียนรู้   และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๔ 
สาระท่ี ๑ : การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑   : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ   สร้าง
วิสัยทัศน์ ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

๑. สามารถอ่านมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน
อย่างลึกซึ้ง รักและสนใจการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น และใช้แหล่งความรู้ พัฒนา
ประสบการณ์และความรู้จากการอ่าน น าความรู้และความคิดมาใช้ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา สร้าง
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

๒. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน โดยใช้ประสบการณ์และความรู้จากการ
อ่านหนังสือที่หลากหลายเป็นพ้ืนฐานการพิจารณาเนื้อหา รูปแบบรวมทั้งคุณค่าทางวรรณคดีและสังคม โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลายเป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้ 

๓. สามารถอ่านหนังสืออย่างหลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาสมรรถภาพ            การ
เขียน น าข้อความหรือบทประพันธ์ที่มีคุณค่าและระบุความประทับใจไปใช้ในการสื่อสาร อ้างอิง เลือกอ่าน
หนังสือจากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศเพ่ือความรอบรู้และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ การท างาน และ
การประกอบอาชีพ มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 

สาระท่ี ๒ : การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑   : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ   และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. สามารถเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนอธิบาย ชี้แจง เขียนโน้มน้าวใจ เขียนแสดงทรรศนะ   
เขยีนบันเทิงคดี  สารคดี  เขียนเชิงสร้างสรรค์ และเขียนเชิงวิชาการใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 

๒. มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน รู้จักตั้งประเด็นหัวข้อการเขียนได้ตามจุดประสงค์ ทั้ง
ด้านวิชาการและด้านบันเทิงคดี เรียบเรียงงานเขียนโดยมีการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
รู้จักทบทวนขัดเกลางานเขียนของตน 

สาระท่ี ๓ : การฟัง  การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑   : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด  ความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

๑. สามารถน าความรู้จากการฟังและการดูสื่อรูปแบบต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา
และแสดงความคิดเห็น สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์สิ่งที่ได้ฟัง ได้ดูอย่างมีเหตุผล 

๒. สามารถพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พูดโน้มน้าวจิตใจ พูดเพ่ือความ
บันเทิง พูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม และน่าฟัง มีเหตุผล มีกิริยาท่าทาง  และการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมตามหลักการพูด มีมารยาทการฟัง การดู และการพูด 
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สาระท่ี ๔ : หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐาน ท ๔.๑  : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

๑. เข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย 
๒. สามารถใช้ประโยคซับซ้อนตามเจตนาของการสื่อสารโดยเลือกใช้ค า และกลุ่มค าได้ชัดเจนและ

สละสลวย 
๓. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  แสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้ง 

ใช้ภาษาในการให้ความร่วมมือด้วยการใช้ถ้อยค าและกิริยาท่าทางที่สุภาพ สามารถใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
ตามฐานะของบุคคล คิดไตร่ตรองและล าดับความคิดก่อนพูดและเขียน 

๔. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษารวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศที่มีต่อ
ภาษาไทย 

๕. สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์  และร่าย ด้วยถ้อยค าไพเราะ 
แสดงออกทางอารมณ์ และคุณค่าทางความคิด 
 ๖. ศึกษา รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น ส านวนภาษิตที่มี         ใน
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน และวิเคราะห์คุณค่าทางด้านภาษาและสังคม 
มาตรฐาน ท ๔.๒   : สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจ าวัน 

๑. สามารถใช้ทักษะทางภาษาในการพัฒนาการเรียน การท างาน และการประกอบอาชีพและใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้ อาชีพและการด าเนินชีวิต 

๒. สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสารตามหลักการใช้ภาษา ใช้ภาษา              ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการ เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย 

๓. ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและพัฒนาบุคลิกภาพ สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ชื่นชมผู้ใช้ภาษาไทยถูกต้องมีวัฒนธรรม และคุณธรรมในการใช้ภาษา
เข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในวงการต่างๆ ในสังคม 

สาระท่ี ๕ : วรรณคดี และวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑   :  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น   วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๑. สามารถอ่านบทกวีนิพนธ์ประเภท กาพย์  กลอน ร่าย  โคลง  ฉันท์  ลิลิต  บทละคร และ
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใช้หลักการวิจารณ์วรรณคดี เบื้องต้น 
พิจารณาเรื่องที่อ่านโดยวิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์แต่ละชนิด เพ่ือประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
เนื้อหาและคุณค่าทางสังคม และน าไปใช้ในชีวิตจริง 

๒. สามารถเข้าใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละสมัย ปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนให้เกิด
วรรณคดีและวรรณกรรม และเข้าใจวิวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละสมัย            เพ่ือเป็น
ความรู้พื้นฐานในการเข้าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทย 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔         เวลา       ๔๐ ชั่วโมง       
  
ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์วิจารณ์ และ
ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  เขียน ผังความคิด เขียนบันทึก  ย่อความ เรียงความ  สังเคราะห์
ความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เขียนสื่อสาร  เขียนบรรยาย  อธิบาย  พรรณนา 
ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์  มีข้อมูลและสาระส าคัญ สามารถวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง ดู และพูด อธิบาย  มีความรู้ความเข้าใจหลักการแต่งค าประพันธ์ประเภ ทโคลง    
ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์  อธิบายธรรมชาติ พลังและลักษณะของภาษา  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และตามความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพูด
และการเขียน 
     โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะ                     
การสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล ฝึกฝนทักษะการฟัง  การพูด  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

     เห็นคุณค่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต  มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดก
ของชาติ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึง
คุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  การมีค่านิยมอันพึงประสงค์  ใช้ความรู้ภาษาไทยเพ่ือ                  การจรรโลง
จิตใจ  ธ ารงและพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๑๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         
   
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ตีความ  แปลความ  ขยายความ วิเคราะห์
วิจารณ์ และตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน  เขียน
รายงาน สังเคราะห์ความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เขียนจดหมายกิจธุระ การ
กรอกแบบรายการต่างๆได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  มีข้อมูลและสาระส าคัญ วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา
และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง ดู ศึกษาหลักการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์  กลอน   ศึกษาวิเคราะห์
วิจารณ์   เสียงในภาษา  ส่วนประกอบของภาษาองค์ประกอบของพยางค์และค า  และเห็นคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู การพูดและการ
เขียน 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูล ฝึกฝนทักษะการฟัง  การพูด  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เห็นคุณค่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของ
ชาติสามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่า
ของคุณธรรมจริยธรรม  การมีค่านิยมอันพึงประสงค์  ใช้ความรู้ภาษาไทยเพ่ือการจรรโลงจิตใจ  ธ ารงและ
พัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  

 
รหัสตัวช้ีวัด         

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

 รวมทั้งหมด   ๒๐   ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕         เวลา   ๔๐ ชั่วโมง             
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการอ่านออกเสียง ท้ังร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยาย ความเรียง และร้อยกรองประเภทร่าย   
และลิลิต ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณคดีในบทเรียน                       
บทโฆษณา  ค าขวัญ   รวมถึงการวิเคราะห์และวิจารณ์   การเขียนผังความคิด  การบันทึก  หลักการเขียนเชิญชวน  
โครงการ  เรียงความ  ย่อความ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี  บันเทิงคดี  ประเมินงานเขียนของผู้อื่น การสรุป
แนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจากการฟังและดู หลักการพูด
อภิปราย  โน้มน้าวใจ  ด้วยภาษาท่ีถูกต้อง  การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค หลักการแต่ง                   ค า
ประพันธ์ประเภท ร่าย อิทธิพลของภาษา ต่างประเทศและภาษาถิ่น หลักการสร้างค าในภาษาไทย  หลักการ
วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาและสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  หลักการวิเคราะห์วิจารณ์ วรรณคดีและ
วรรณกรรมการประเมินคุณค่าวรรณคดี   
 โดยใช้กระบวนการด้านทักษะทางภาษา  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการฟัง 
กระบวนการพูด กระบวนการสื่อสารท่ีเหมาะสม และใช้กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย  มีมารยาทในการอ่าน  การ
เขียน  การฟังการดู  และการพูด    

เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  น าความรู้จากวรรณคดี  วรรณกรรม ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง  ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจในภาษาไทย  อันเป็นภาษาของชาติ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  ๒๖ ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง             
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบท ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทร่าย   และลิลิต  การตีความ                   
แปลความ   ขยายความ   วิเคราะห์และวิจารณ์  คาดคะเนเหตุการณ์ สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน                   
การเขียนสื่อสารในรูปแบบประกาศ   จดหมายกิจธุระ การเขียนโครงงาน และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
การสรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจาก               การ
ฟังและดู   หลักการพูดอภิปราย  โน้มน้าวใจ แล้วใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง การใช้ค าและกลุ่มค า
สร้างประโยค  การสร้างค าในภาษาไทย  ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาและสื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์    ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง  ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา    
 โดยใช้กระบวนการด้านทักษะทางภาษา  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการฟัง 
กระบวนการพูด กระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้กระบวนการคิดที่หลากหลาย  มีมารยาทในการอ่าน  
การเขียน  การฟัง การดู  และการพูด   ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจในภาษาไทย  อันเป็นภาษาของชาติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด  ๒๗ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖         เวลา   ๔๐ชั่วโมง             
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความส าคัญ  การตีความ แปลความ  และ
ขยายความ   การอ่านวิเคราะห์  การวิจารณ์  การประเมินค่า  และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภท
ต่าง ๆ การสรุปเป็นแผนผังความคิด ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้  การ
เขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  แสดงทรรศนะ  การโต้แย้งได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้อง  และมีข้อมูลสาระส าคัญชัดเจน  การเขียนบันเทิงคดี  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
สนใจ การฟัง  การดู  ข่าว  เหตุการณ์                         การอภิปราย  การให้ความรู้ การคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์   การประเมินค่าโดยใช้วิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์  การศึกษาบริบทธรรมชาติของภาษา  พลังของ
ภาษา  และลักษณะของภาษา  การแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่น  การศึกษากวีนิพนธ์  กลอน  บทละคร  วรรณกรรม  วรรณคดี  และการรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่เป็น
ภูมิปัญญาทางภาษา  การท่องจ าบทอาขยานที่น่าสนใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการคิด  ทักษะการใช้ภาษา  ทักษะการ
สื่อสาร  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพ่ือให้ เกิดความรู้   ความคิด                  
ความเข้าใจ  สามารถน าความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม มีคุณธรรมในการใช้ภาษา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 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   

ท ๒.๑   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   

ท ๓.๑   ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๖   
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๗ 
ท 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  
 

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖         เวลา   ๔๐ ชั่วโมง      
        
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้วและ บทร้อยกรองประเภทกลอน ร่าย  ร้อยกรองร่วมสมัย  และ              
บทอาเศียรวาท  การอ่านวิเคราะห์  วิจารณ์  การประเมินค่า  และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภท
ต่างๆ การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้  การเขียนโน้มน้าวใจ
เชิญชวน  ประกาศ  จดหมายกิจธุระ  และการรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์   โดยใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้อง  และมีข้อมูลสาระส าคัญชัดเจน  การเขียนสารคดี  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าที่สนใจ  
เพ่ือพัฒนาตนเอง  การฟัง  การดูสารคดี  โฆษณาทางสื่อ  การวิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินค่าโดยใช้
วิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์  โดยการพูดแสดงความรู้  พูดแสดงทรรศนะ  และพูดโน้มน้าวใจ  การศึกษา
ระดับภาษา หลักการใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะ  บุคคล  การใช้ค าราชาศัพท์  การใช้ภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การศึกษากวีนิพนธ์  กลอนบทละคร  วรรณกรรม  วรรณคดี  และการรวบรวม
ข้อคิดจากวรรณคดี  วรรณกรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการคิด  ทักษะการใช้ภาษา  ทักษะการ
สื่อสาร  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เห็นคุณค่าของวรรณคดี  วรรณกรรม  มี
คุณธรรมในการใช้ภาษา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 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 

ท ๒.๑   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  

ท ๓.๑   ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๖    
ท ๔.๑  ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๗   
ท 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  
 

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 
  
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๒๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๐๒๐๑  การเขียน ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔         เวลา   ๔๐ ชั่วโมง  
           
ค าอธิบายรายวิชา 
          การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  เรียงความ  ย่อความ  เขียนอธิบาย  การเขียนชี้แจง การ
เขียนโน้มน้าวใจ  การเขียนแสดงทรรศนะ  การเขียนบันเทิงคดี  สารคดี   บทสนทนา  โดยเน้นการล าดับความ
ให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างเด่นชัด  เลือกใช้โวหารให้เหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส  แต่งค าประพันธ์ตามความ
คิดเห็นและหัวข้อที่ก าหนดให้   

        โดยการเขียนอย่างมีเนื้อหาสาระ  น่าอ่าน    ใช้ถ้อยค าสละสลวยก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
และช่วยพัฒนาความคิด  สามารถตั้งประเด็นหัวข้อในการเขียน  และใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนได้
อย่าง สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ก าหนดโครงเรื่องส าหรับเขียนเรียงความได้ 
๒. อธิบายหลักการเขียนย่อความ เขียนอธิบายได้ 
๓. บอกองค์ประกอบของการเขียนบันเทิงคดี สารคดีท่ีเป็นร้อยแก้วได้  
๔. เขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องเล่าได้  
๕. อธิบายโวหารที่ใช้ในการเขียนและ ใช้โวหารชนิดต่าง ๆ ประกอบการเขียนได้  
๖. เขียนบทร้อยแก้วและแต่งบทร้อยกรองตามที่ก าหนดให้ได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๒๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๐๒๐๒  การเขียน ๒ 
 
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       
       

ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกเขียนในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการล าดับความให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน  เลือกใช้โวหารให้

เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส  และอาจให้เขียนบทร้อยกรองง่าย ๆ   แสดงความคิดและความรู้สึกเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะการเขียนในรูปแบบต่างๆ สามารถเขียนแสดงความต้องการ ความคิด การผูกประโยค  การเขียน
ย่อหน้า การเขียนบันทึก การเขียนประกาศ เขียนจดหมายราชการ  การเขียนรายงาน  สามารถเขียนแสดง
ความต้องการ  ความคิด และความรู้สึกได้ถูกต้องตามมารยาท  และธรรมเนียมนิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ระบุชนิดของโวหารที่ใช้ในการเขียน 
๒. สามารถใช้โวหารชนิดต่าง ๆ ประกอบการเขียนได้ 
๓. บอกหลักเกณฑ์การผูกประโยคในภาษาเขียนได้ 
๔. บอกหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนจดหมายและเขียนจดหมายสมัครงานได้ 
๕. เขียนประกาศตามแบบที่ก าหนดให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
๖. บอกลักษณะบังคับทั่วไปของบทร้อยกรองและแต่งบทร้อยกรองตามที่ก าหนดให้ได้  
 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๐๒๐๓ ประวัติวรรณคดี ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    
   
ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาวรรณคดีส าคัญเชิงประวัติศาสตร์  วรรณคดีสมัยสุโขทัย  (พ.ศ.  ๑๘๐๐-๑๙๒๐) วรรณคดีที่
ส าคัญ  เช่น  ศิลาจารึกหลักที่  ๑  ไตรภูมิพระร่วง  สุภาษิตพระร่วง  ฯลฯ  วรรณกรรมสมัยอยุธยา (พ.ศ.  
๑๘๙๓-๒๓๑๐)  วรรณคดีที่ส าคัญ  เช่น  ลิลิตโองการแช่งน้ า  มหาชาติค าหลวง  ลิลิตพระลอ  ลิลิตยวนพ่าย  
สมุทรโฆษค าฉันท์  อนิรุทธิ์ค าฉันท์  โคลงเบ็ดเตล็ด  กาพย์เห่เรือ  กาพย์ห่อโคลงเสด็จประพาสธารทองแดง  
โคลงนิราศหริภุญไชย  โคลงทวาทศมาศ ฯลฯ  ทั้งนี้เพ่ือให้รู้ประวัติของกวีและการช าระหนังสือวรรณคดีพอ
สังเขป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความเป็นมาของวรรณคดีได้ 
๒. บอกชื่อวรรณคดีและผู้แต่งที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยได้ 
๓. อธิบายลักษณะวรรณคดีแต่ละเรื่องในสมัยสุโขทัยได้ 
๔. วิเคราะห์แนวคิดและค่านิยมที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยสุโขทัยได้ 
๕. อธิบายลักษณะและเนื้อหาของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นได้ 
๖. อธิบายความเป็นมาของยุคทองแห่งวรรณคดีสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้ 
๗. อธิบายลักษณะเนื้อหาของวรรณคดีท่ีส าคัญในสมัยอยุธยาตอนปลายได้ 
๘. บอกสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  วัฒนธรรม  ประเพณีท่ีควรรู้  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ได้ 
๙. เปรียบเทียบลักษณะส าคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยาได้ 
๑๐. บอกคุณค่าของวรรณคดีในแต่ละสมัยได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ท ๓๐๒๐๔ ประวัติวรรณคดี ๒   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง      
    
ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาวรรณคดีในเชิงประวัติศาสตร์  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี  (พ.ศ.  ๒๓๒๕-ปัจจุบัน)  วรรณคดีที่
ส าคัญ  เช่น  รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลต่างๆ อิเหนา  พระอภัยมณี  สามก๊ก  ราชาธิราช  ลลิิตตะเลงพ่าย  พระ
ราชนิพนธ์ไกลบ้าน  เงาะป่า  มัทนะพาธา  บทละคร  บทความพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ ประเภทและ
ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมปัจจุบัน  เช่น  สารคดี เรื่องสั้น  นวนิยาย  บทละครสมัยใหม่ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้รู้
ประวัติของกวีและการช าระหนังสือวรรณคดีพอสังเขป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความเก่ียวเนื่องของวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยากับสมัยกรุงธนบุรีได้ 
๒. บอกลักษณะของวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยกรุงธนบุรีได้ 
๓. อภิปรายเรื่องวิวัฒนาการในด้านการประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๖ ได้ 
๔. อธิบายเหตุการณ์ส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๑-๖ ได ้
๕. อธิบายลักษณะส าคัญของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๑-๖ ได้ 
๖. อธิบายวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยรัชกาลที่ ๑-๖ ได ้
๗. บอกคุณค่าของวรรณคดีที่ส าคัญในแต่ละสมัยได้ 
๘. อภิปรายเรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรมของยุโรปที่มีต่อวรรณคดีไทยได้ 
๙. บอกหน้าที่และผลงานของโบราณคดีสโมสรและวรรณคดีสโมสรได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
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ท๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทยและการใช้ภาษา 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖              ๔๐  ชั่วโมง          
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เรื่องภาษา ธรรมชาติของภาษา ลักษณะภาษาไทย เสียงในภาษาไทย ชนิดและ

หน้าที่ของค า พยางค ์ค าและการสร้างค า ความหมายและการใช้ค า ประโยคสื่อสาร ระดับภาษาและราชาศัพท์ 
ส านวนไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต เห็นคุณค่าภาษาไทย มีสุนทรีภาพทางภาษา นิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความรู้เรื่องภาษา ธรรมชาติของภาษาและลักษณะภาษาไทย  
๒. อธิบายความรู้เรื่องเสียงในภาษาไทย  
๓. อธิบายความรู้เรื่องพยางค์ ค า และการสร้างค าในภาษาไทย  
๔. บอกชนิดและหน้าที่ของค าในภาษาไทย 
๕. บอกความหมายและการใช้ค า  
๖.  อธิบายความรู้เรื่องประโยคในภาษาไทย  
๗. อธิบายความรู้เรื่องระดับภาษาและราชาศัพท์  
๘. อธิบายความรู้เรื่องส านวนไทย 

 
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 
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ท๓๐๒๐๖  วรรณกรรมท้องถิ่น 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖                     รวม ๔๐  ชั่วโมง    
         
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ที่มา ลักษณะ ประเภท คุณค่าของ วรรณกรรมท้องถิ่น นิทานพ้ืนบ้าน ต านาน
พ้ืนบ้าน  เพลงพ้ืนบ้าน  และปริศนาค าทาย โดยการสืบค้น เก็บรวบรวม ฝึกเล่า เล่น หรอืขับร้อง  แล้ว
วิเคราะห์คุณค่าเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า วรรณกรรมท้องถิ่นท่ีมีต่อการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมาย ที่มา ลักษณะ ประเภท คุณค่า ของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
 ๒. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองไว้เป็น 
               ลายลักษณ์อักษรได้ 
 ๓. พูดเล่าเรื่องและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
 ๔. อธิบายลักษณะ วิเคราะห์คุณค่า  และเสนอแนวทางในการอนุรักษ์นิทานพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
              ของตนเองได้ 
 ๕. อธิบายลักษณะ วิเคราะห์คุณค่า  และเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ต านานพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
              ของตนเองได้  

๖. อธิบายลักษณะ วิเคราะห์คุณค่า  และเสนอแนวทางในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านที่มีอยู่ใน 
    ท้องถิ่นของตนเองได้  
๗. อธิบายลักษณะ วิเคราะห์คุณค่า  และเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ปริศนาค าทายที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

              ของตนเองได้  
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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ท  ๓๐๒๐๗  การอ่านคิดวิเคราะห์                 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        เวลา ๔๐  ชั่วโมง             
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ่านจับใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งที่อ่านได้อย่างมี

เหตุผล แสดงแนวคิด องค์ประกอบสิ่งที่อ่าน เขียนผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานสิ่งที่อ่านโดยใช้ภาษาที่
สละสลวย 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านจับใจความ งานเขียนประเภทร้อยกรอง นิทาน เรื่องสั้น งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 
๒. แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
๓. วิเคราะห์องค์ประกอบเรื่องที่อ่านได้ครบถ้วน 
๔. วิจารณ์แสดงแนวคิดจากการอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
๕. แสดงรูปแบบของความคิดที่ได้จากการอ่าน เขียนผังความคิด เขียนย่อความ เขียนรายงานสิ่งที่อ่านได้ 
๖. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน   

 
รวมทั้งหมด   ๖    ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
  ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
  ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 

ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ค๓๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
ค๓๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวน  ผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค  1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ล าดับและอนุกรม และ

น าไปใช้ 
มาตรฐาน ค  1.3  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วย
แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ
น าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

สาระท่ี 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค  3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค  3.2  เข้าใจรักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

สาระคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
สาระจ านวนและพีชคณิต 
  1. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้  

2. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
3. ใช้นิพจน์สมการอสมการและเมทริกซ์อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

สาระการวัดและเรขาคณิต  
1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้  
2. เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 

สาระสถิติและความน่าจะเป็น 
1. เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

สาระแคลคูลัส 
1. เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน 

              และน าไปใช้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 รายวิชา  คณิตศาสตร์ 1                          รหัสวิชา   ค21101          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา  
60  ชั่วโมง/ ภาคเรียน                           จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
-เซต   ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซตยูเนียนอินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของ

เซต   
-ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเชื่อม  (นิเสธ  และ  หรือ  ถ้า...แล้ว…   ก็ต่อเมื่อ)    

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.4/1 
รวม  1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



ห น ้ า  | ๓๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๑๑๐๒      คณิตศาสตร์ ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
-กฎการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกัน

ทั้งหมด  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด    
-ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะทีต่้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 3.2  ม.4/1,  ค 3.2  ม.4/2 
 

รวมทั้งหมด 3  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๓๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๑๒๐๑      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔               เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
ค าอธิบายรายวิชา 

-เซต  ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับ  เซตยูเนียน  อินเตอรเซกชัน  และคอมพลีเมนต์
ของเซต 

-ตรรกศาสตร์  ประพจน์และตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล 
-จ านวนจริงและพหุนาม  จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและ

สมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง  จ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง 
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารสื่อความหมายและอ้างเหตุผล 

          3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
 

 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๓๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๑๒๐๒      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
-ฟังก์ชัน  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน 
-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์

โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
-เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง  วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา 

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณการหารฟังก์ชันหาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน  
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ใน 

              การแก้ปัญหา   
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๓๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
ค๓๒๑๐๑      คณิตศาสตร์ ๓ 

รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
-เลขยกก าลัง รากท่ี  n ของจ านวนจริงเมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง

เป็นจ านวนตรรกยะ  
-ฟังก์ชัน   ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  (ฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันก าลังสองฟังก์ชันขั้นบันไดฟังก์ชัน

เอกซ์โพเนนเชียล)   
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ม.5/1 
รวมทั้งหมด  1  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๓๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๒๑๐๒      คณิตศาสตร์ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

-ล าดับและอนุกรม  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต   อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
-ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ดอกเบี้ย    มูลค่าขอ’เงิน  ค่ารายงวด       
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
       ค 1.2 ม.5/1,  ค 1.2 ม.5/2 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๓๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๒๒๐๑      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

-ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎ
ของโคไซน์และกฎของไซน์ 

-จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  รากที่ 
n  ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1  สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

-เมทริกซ์  เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน  การบวกเมทริกซ์  การคูณเมทริกซ์กับจ านวจริงการคูณ
ระหว่างเมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะการของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
3. ใช้กฎของโคไซน์ และโคไซน์ในการแก้ปัญหา  
4. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
5. หารากที ่ n ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 
6. แก้สมการพหุนามตัวเดียว ดีกรีไม่เกิน 4  ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ใน 
    การแก้ปัญหา 
7. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณ 

              ระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n เมื่อ n  
              เป็นจ านวนนับที่ไม่เกิน 3  

8. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2 
9. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๓๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 ค๓๒๒๐๒      คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 
หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยน  (การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นการเรียง

สับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด)  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  ทฤษฎี
บททวินาม 

ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 

ผลการเรียนรู้ 
1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิง 

สเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา  
4. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๔๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๓๑๐๑      คณิตศาสตร์ ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖           เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

-สถิติ ข้อมูล    ต าแหน่งที่ของข้อมูล   ค่ากลางของข้อมูล  (ฐานนิยมมัธยฐานค่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ค 3.1  ม.6/1 
รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๔๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๓๑๐๒      คณิตศาสตร์ ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

สถิติ   การกระจายและความแปรปรวน (พิสัย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน)   การ
น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การแปลความหมายของสถิติ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ค 3.1  ม.6/1 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๔๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ค๓๓๒๐๑      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
-ล าดับและอนุกรม  ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต  ลิมิตของล าดับ

อนันต์  อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวกอนุกรมอนันต์  การ
น าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด 

-การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การแจกแจงเอกรูป  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปกติ 
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  
และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก  
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์  
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
5. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูปการณ์แจกแจง 

             ทวินามและการแจกแจงปกติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค๓๓๒๐๒         คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖    
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖           เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  
และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้  
2. หาหนูกันของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา  
3. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 

  
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
  ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๑๐๒ เคมีพ้ืนฐาน    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๑๐๓ ชีววิทยาพ้ืนฐาน   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๑๐๔ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว30105 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต      จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง    
  ว30106 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม     จ านวน ๔๐   ชั่วโมง    
  ว30107 สารและสมบัติของสาร      จ านวน ๔๐   ชั่วโมง    

ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ   จ านวน ๔๐   ชั่วโมง    
                     ว30109 พลังงาน          จ านวน ๔๐   ชั่วโมง    

ว30110 ดวงดาวและโลกของเรา      จ านวน ๔๐   ชั่วโมง    
  
  
รายวิชาเพิ่มเติม 
  ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕    จ านวน  ๘๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๒๑ เคมี ๒     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๒๑ เคมี ๓     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๒๑ เคมี ๔     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๒๑ เคมี ๕     จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕    จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๘๓ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๘๑ วิทยาศาสตร์พลังงาน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ว๓๐๒๘๗ โครงงานวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิกับสิ่งไม่มีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ท างานสัมพันธ์กันรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวีติความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิด
สารละลายและการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวันผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓เข้าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ คลื่นปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

 มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ  
มาตรฐาน ว ๓.๒เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก
และบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  
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สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๔.๑เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น ๆเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐาน ว ๔.๒เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
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ว ๓๐๑๐๓ ชีววิทยาพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-6       เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาโครงสรางของเยื่อหุมเซลล  การล าเลียงสารผานเซลล  การรักษาดุลยภาพของเซลลของ 
สิ่งมีชีวิต  การรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช  กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ํา  แรธาตุ และอุณหภูมิใน รางกาย
มนุษยและสัตว  ระบบภูมิคมุกันของรางกายมนุษย  กระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม              การแปร
ผันทางพันธุกรรม  การเกิดมิวเทชัน  การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลของความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม   กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและผล ของ
กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติตอความหลากหลายทางชีวภาพ  ดุลยภาพของระบบนิเวศ             การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการ
อนุรักษและสิ่งแวดลอมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยใชกระบวนการ        ทางวิทยาศาสตร  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต  การวิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การ
อธิบายและสรุป   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน า
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝาระวังและพัฒนา สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  มีจิตวิทยา
ศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยม    
รหัสตัวช้ีวัด   
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  
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๔๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว๓๐๑๐๒      เคมีพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖           เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอมของธาตุ  อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล 
และไอโซโทป  สัญลักษณนิวเคลียร การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด  การจัดเรียงธาตุ   ใน
ตารางธาตุ  แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับชนิดของ พันธะเคมี
จากการน าไฟฟาของสารบางชนิด  ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต  
สารประกอบไอออนิก และโลหะ   ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาความสัมพันธของพลังงานกับ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาและทดลองปจจัยที่มีผลตออัตรา
การเกิดปฏิกิริยา ศึกษาปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน การใชประโยชนและผลของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม   

ศึกษาการเกิด และแหลงปโตรเลียม กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ การกลั่นน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ 
และการใชประโยชนผลิตภัณฑที่ได  ผลกระทบของการใชผลิตภัณฑจากปโตรเลียมตอสิ่งมีชีวิตและ        สิ่ง
แวดลอมรวมทั้งการปองกันและแกไขปญหา   เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน เลขออกเทน เลขซีเทน                 
ศึกษาความหมายและตัวอยางพอลิเมอรธรรมชาติและพอลิเมอรสังเคราะห ปฏิกิริยาการสังเคราะห พอลิเมอร  
โครงสราง  สมบัติ  ประเภทของพอลิเมอร รวมทั้งการใชประโยชนและผลกระทบจากการใช ผลิตภัณฑของพอ
ลิเมอร    

ศึกษาทดลองจ าแนกชนิดของพลาสติกบางชนิดโดยใชความหนาแนนเปนเกณฑ ศึกษายางธรรมชาติ
รวมทั้งยางสังเคราะห  เสนใยธรรมชาติ  เสนใยสังเคราะห  และทดลองเตรียมเสนใย สังเคราะห  ศึกษาองค
ประกอบหลัก โครงสราง ประเภท แหลงที่พบและความส าคัญของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรด
นิวคลีอิกซ่ึงเปนสารชีวโมเลกุล  ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาบางชนิดของคารโบไฮเดรต ลิพิด  โปรตีน   

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธระหวางสมบัติของธาตุและ สารประกอบ   
พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี การใชเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑจากพอลิเมอรและสารชีวโมเลกุล โดยใช การเรียนรูดวยก
ระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ สามารถน าความรู และหลักการ
ไปใชประโยชน เชื่อมโยง  อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจ าวัน  สามารถจัด กระท าและวิ
เคราะหขอมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหา  มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตร  มีจริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม    
 รหสัตัวช้ีวัด  
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  
รวมทั้งหมด   ๒๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๔๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว๓๐๑๐๑      ฟิสิกส์พื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  
  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ทดลอง อภิปราย  และวิเคราะห์ ปริมาณพ้ืนฐานและความสัมพันธ์ของระยะทาง การกระจัด 
ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง อัตราเร่ง ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวตรงและการเคลื่อนที่
แนวตรงภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก สนามของแรงทางไฟฟ้าแรงจากสนามแม่เหล็ก การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง 
แบบวงกลม แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและแบบหมุน สมบัติของคลื่นกล ตลอดจนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
อัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น การเกิดคลื่นเสียงบีตส์ของเสียง     ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง 
การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และการเสนอวิธีป้องกัน คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวล
กับพลังงาน พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ชนิด
และสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  และมีสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 
 

รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๕๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว๓๐๑๐๔      โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก  
กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาของ
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม            การล าดับชั้นหินจากการ
วางตัวของชั้นหิน ซากดึกด าบรรพ์โครงสร้างทางธรณีวิทยาและโครงสร้างทางธรณีวิทยาในท้องถิ่น ประวัติ
ความเป็นมาของพ้ืนที่และประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี  
เอกภพ ดาวฤกษ์  การโคจรของดาวเทียมรอบโลก ประโยชน์ของดาวเทียม การส่งและส ารวจอวกาศโดยใช้ยาน
อวกาศและสถานีอวกาศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ               การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 
 

รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๕๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว30105   ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต     
รายวิชาพื้นฐาน         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ -๖               เวลา ๔๐ ชั่วโมง     
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเซลลและองคประกอบส าคัญของเซลล การล าเลียงสารเขาและออกจากเซลล        การรักษา 
ดุลยภาพของน้ําในพืช  การรักษาดุลยภาพของน้ําและแรธาตุในสัตวตางๆ รวมทั้งในคน การรักษาดุลยภาพ 
ของกรด-เบส  อุณหภูมิในรางกายคน การปองกันและก าจัดเชื้อโรคของรางกาย การเสริมสรางภูมิคมุกันโรค 
ใหกับรางกาย  ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห         การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิด 
ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิต ของ
ตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม  

  
รหัสตัวช้ีวัด  
 ว ๑.๑   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔  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  
 
รวมทั้งหมด ๑๖  ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว30106  พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม    
รายวิชาพื้นฐาน          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ -๖                เวลา ๔๐ ชั่วโมง      
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะพันธุกรรม โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม การถายทอดลักษณะ 
พันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การคัดเลือกตามธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุโดยมนุษย 
เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบนิเวศ  ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   ความ
หลากหลายของสปชีส โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคน ขอมูล 
การสังเกต การวิเคราะห การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ    มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษา สิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ  เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยม ที่
เหมาะสม  
  
รหัสตัวช้ีวัด   
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  
 
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว30107 สารและสมบัติของสาร     
รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ -๖                เวลา ๔๐ ชั่วโมง      
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาธาตุและสารประกอบ ชนิดของธาตุ แนวโนมความเปนโลหะและอโลหะของธาตุในตาราง ธาตุ 
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันและ ผลกระทบต
อสิ่งแวดลอม สารเคมีในชีวิตประจ าวัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สารชีวโมเลกุล การเกิดและ แหลงปโต
รเลียม การกลั่นน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ การแยกแกสธรรมชาติและผลิตภัณฑ เชื้อเพลิงใน ชีวิตประจ าวัน ผล
ของผลิตภัณฑปโตรเลียมตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  พอลิเมอรธรรมชาติและพอลิเมอร สังเคราะห การเกิด
และโครงสรางของพอลิเมอร  ผลิตภัณฑจากพอลิเมอร ผลที่เกิดจากการผลิตและการใช พอลิเมอรตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การ
สังเกต การวิเคราะห การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและ ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ  เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม  
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 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  
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว30108   การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ    
รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ -๖                เวลา ๔๐ ชั่วโมง      
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการบอกต าแหนงของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวตรง อัตราเร็ว ความเร็วและความเรง การเคลื่อนที่ 
แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย แรงโนมถวงและสนาม โนมถ
วง ประโยชนจากสนามโนมถวง แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ประโยชนจากสนามแมเหล็ก สนามแมเหล็ก
โลก แรงไฟฟาและสนามไฟฟา ประโยชนจากสนามไฟฟา แรงนิวเคลียร  โดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห  การอธิบาย การอภิปรายและสรุป 
เพ่ือใหเกดิความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใช
ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เฝาระวังและพัฒนา สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม   
รหัสตัวช้ีวัด  
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 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  
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว30109 พลังงาน  
รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ -๖                เวลา ๔๐ ชั่วโมง      
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษารูปพลังงาน แหลงพลังงาน การถายโอนพลังงาน คลื่นกล ชนิดและองคประกอบของคลื่น สมบัติ
ของคลื่น คลื่นนิ่งและการสั่นพอง การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง อัตราเร็วของเสียง ประเภทของคลื่น เสียง 
ลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง การไดยิน การเกิดบีตส  ปรากฏการณดอปเปลอร มลพิษทางเสียง ความ
สัมพันธระหวางสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก แมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิว
เคลียร การคนพบนิวเคลียส  สัญลักษณนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร โรงไฟฟา นิวเคลียร  
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห 
การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  มีความสามารถ    ในการตัดสินใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ      เฝาระวังและพัฒนาสิ่ง
แวดลอมอยางยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม  
  
รหัสตัวช้ีวัด  
 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  
รวมทั้งหมด ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๕๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว30110 ดวงดาวและโลกของเรา 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ -๖               เวลา ๔๐ ชั่วโมง      
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาก าเนิดอนุภาคในเอกภพ  หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง  กาแล็กซี  ธรรมชาติของ      ดา
วฤกษ  ก าเนิดและองคประกอบของระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ  การสงและการโคจรของดาวเทียม ประโย
ชนจากดาวเทียม  การศึกษาโครงสรางโลกโดยใชคลื่นไหวสะเทือน ลักษณะโครงสรางโลก      ทฤษฎีทวีป
เลื่อน  ทฤษฎีการแผขยายพ้ืนสมุทร  ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผนธรณี  การเคลื่อนที่ของแผน ธรณีใน
ลักษณะตางๆ  แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ โครงสรางทาง ธรณีวิทยา  
การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยาของพื้นที่  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการ สืบเสาะหา
ความรู  การสืบคนขอมูล  การสังเกต  การวิเคราะห  การอธิบาย  การอภิปรายและสรุป เพ่ือให เกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชใน ชีวิตของตนเอง
และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม   

  
รหัสตัวช้ีวัด  
 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  
รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด  
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ว31103 เทคโนโลยี  (วิทยาการค านวณ) 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     เวลา 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษา ตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การก าหนดปัญหา  ศึกษา  วางแผน  ด าเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่
มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง สร้างสรรค์ และ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
รวมทั้งหมด  ๑  ตัวชี้วัด   
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ว31181 การออกแบบเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     เวลา 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา  ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน   
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็น แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ ปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึง
ความถูกต้องด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด 
าเนินการแก้ปัญหา 

4.  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการพัฒนาต่อยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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ว๓๐๒๐๑      ฟิสิกส์ ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔           เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ทดลอง อภิปราย  และวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในรูปแบบของสสารและพลังงาน 
ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วยมาตรฐานนานาชาติ ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ ตระหนักถึงธรรมชาติของ
การวัดความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนของการวัด เลขนัยส าคัญสืบค้นข้อมูล อธิบายการบอกต าแหน่ง
ของวัตถุในแนวตรงและแนวระนาบกับแกนอ้างอิง ปริมาณที่เก่ียวข้องการการเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ 
ระยะทาง การกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ ปริมาณเวกเตอร์ลัพธ์ในหนึ่งมิติ อัตราเร็วความเร็วสัมพัทธ์ อัตราเร่ง
และความเร่ง การตกของวัตถุอย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก  มวลแรง แรงลัพธ์ น้ าหนัก แรงกริยาแรง
ปฏิกิริยา ศูนย์กลางมวลศูนย์ถ่วง  สภาพเสมือนไร้น้ าหนัก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  ความสัมพันธ์ของแรง
กับความเร่งวัตถุที่มีค่าคงตัว กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันในสถานการณ์ต่างๆ  การเคลื่อนที่แบบโป
รเจกไตล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย  

 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล

และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  และมีสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล ปริมาณทางฟิสิกส์ พร้อมทั้งระบุหน่วยฐาน หน่วยอนุพัทธ์ของระบบ SI  และ
สามารถเปลี่ยนหน่วยได้ 

๒. สืบค้นข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเลขนัยส าคัญ ความคลาดเคลื่อน ความไม่แน่นอน    ในการวัด 
เครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้ในการวัด และวิธีการวัดที่เหมาะสม 

๓. อธิบายการบอกต าแหน่งของวัตถุในแนวเส้นตรง ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระจัด  เวลา  ความเร็ว  ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

๔. ค านวณหาปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่ในสองมิติ สามมิติ เวคเตอร์
ต าแหน่งและเวคเตอร์ของความเร็ว ความเร่งในสองมิติและสามมิติ 

๕. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับมวล แรง แรงลัพธ์  น้ าหนัก สภาพเสมือนไร้น้ าหนัก            แรง
กิริยา  แรงปฏิกิริยา  แรงคู่กิริยา ศูนย์กลางมวล ศูนย์ถ่วง  และค านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
โดยใช้กฎของนิวตัน 
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๖. ท าการทดลองและสืบค้นเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล  และความเร่งของวัตถุและสรุป
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ ๑  ข้อที่ ๒  และข้อที่ ๓  ได ้

๗. ส ารวจ ตรวจสอบ และอธิบายเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อวัตถุและน้ าหนักของวัตถุนั้น  
และสืบค้นเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันได้ 

๘. ท ากิจกรรมและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง  ส ารวจตรวจสอบ  และ
อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์และการ น าไปใช้ประโยชน์ 

๙. ส ารวจ ตรวจสอบ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
๑๐. ส ารวจ  ตรวจสอบ  และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก  และการน าไปใช้ประโยชน์ 
๑๑. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายการหมุน ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม   
๑๒. วิเคราะห์และอธิบายโมเมนต์ความเฉื่อยพลังงานจลน์ของการหมุน โมเมนต์เชิ งมุม และอัตรา

การเปลี่ยนโมเมนต์เชิงมุมของการหมุน   
๑๓. ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับงานและพลังงานหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

งานและพลังงานในลักษณะต่าง ๆพร้อมทั้งหาปริมาณต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
๑๔. วิเคราะห์และอธิบายความหมายโมเมนตัม  แรง และการเปลี่ยนโมเมนตัม การดล แรงดล การ

ชน พร้อมทั้งหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑๕. ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์และอธิบาย  ความสัมพันธ์ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแรงและ      การ

เปลี่ยนโมเมนตัม การชนในรูปแบบต่าง ๆ 
๑๖. สืบค้น  วิเคราะห์และอธิบายสภาวะสมดุลของวัตถุ  สมดุลของแรงสองแรง  สามแรงโมเมนต์

ของแรงและสมดุลต่อการหมุนของวัตถุ   
๑๗. ส ารวจ ตรวจสอบ วิ เคราะห์  อธิบาย ความเค้น ความเครียด ค่ามอดูลัสของยั งค์                   

สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ 
 

รวมทั้งหมด  ๑๗  ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๐๒      ฟิสิกส์ ๒   
รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕          เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
            ศึกษา ทดลอง อภิปราย  และวิเคราะห์งานของแรง พลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ 
ความสัมพันธ์ของงานและพลังงาน อธิบายหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและความสัมพันธ์
ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป วัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  การชนของวัตถุการเคลื่อนที่แบบหมุน 
ความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการนหมุน ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย ความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับ
โมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนตัมเชิงมุม กฎการณ์อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม พลังงานจลน์ของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่
แบบหมุน  สภาพสมดุลของวัตถุ แรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ ศูนย์กลางมวลและศูนย์
ถ่วงของวัตถุ การได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย   สภาพยืดหยุนของของแข็งและมอดูลัสของยัง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  และมีสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ท าการทดลองหาความพันธ์ระหว่างความดันในของเหลว  ความหนาแน่น  และความลึกจากผิว
ของเหลวได้  และค านวณหาปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 

๒. น าวิธีการวัดความดันด้วยแมนอมิเตอร์ไปอธิบายการท างานของเครื่องวัดความดัน ในของเหลว
ชนิดต่างๆ 

๓. น าความรู้เกี่ยวกับความดันในของเหลวไปค านวณหาแรงที่ของเหลวกระท าต่อด้านข้างของภาชนะ
หรือกระท าต่อประตูน้ า  หรือเข่ือนได้ 

๔. น ากฎของพาสคัลไปอธิบายการท างานของเรื่องอัดไฮดรอลิก  และค านวณหาปริมาณต่างๆ 
รวมทั้งการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องอัดไฮดรอลิกจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 

๕. บอกหลักของอาร์คิมิดิสและน าหลักการอาร์คีมิดิสไปอธิบายและแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้ 
๖. ท าการทดลองเพ่ือศึกษาแรงดึงผิวของของเหลว  และอธิบายความหมายของแรงดึงผิว  และ

ปรากฏการณ์การซึมตามรูเล็กได้ 
๗. อธิบายความหมายของความหนืด และแรงหนืดในของเหลว และน าสมบัติของความหนืดของ

ของเหลวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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๘. อธิบายความสัมพันธ์ของผลรวมของความดัน  พลังงานจลน์ต่อปริมาตร  และพลังงานศักย์ต่อ
ปริมาตร  ตามสมการของแบร์นูลลี  และสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้   

๙. อธิบายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างวัตถุ  และค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
๑๐. บอกความหมายของความร้อนแฝง  และความร้อนแฝงจ าเพาะของสาร และค านวณหาปริมาณ 

ดังกล่าวได้  เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
๑๑. ท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดัน  และปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิดเมื่อ

อุณหภูมิคงตัว  และท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของแก๊ส    ในภาชนะปิดเมื่อ
ความดันคงตัว  และน าผลสรุปจากการทดลองทั้งสองมาสรุปเป็นกฎของเกย์ลุสแซค  และกฎของแก๊สได้  
พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

๑๒. น าความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบบราวน์  ประกอบกับเหตุผลอ่ืนๆ ไปอธิบายแบบจ าลองของ
แก๊สได ้

๑๓. น าความรู้เรื่องงแบบจ าลองของแก๊สและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปอธิบายความดัน     ตามทฤษฏี
จลน์ของแก๊ส  และหาความสัมพันธ์ระหว่างความดัน  ปริมาตร  จ านวนโมเลกุล  และอัตราเร็วของโมเลกุลของ
แก๊ส  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุ ลของแก๊ส  พร้อมทั้ง
ค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

๑๔. น าความรู้เรื่องทฤษฏีจลน์ของแก๊ส  และกฎการอนุรักษ์พลังงานไปอธิบาย   การเปลี่ยนแปลง
พลังงาน ในระบบของแก๊สได้ 

๑๕. น าความรู้เรื่องทฤษฏีจลน์ของแก๊สไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิติประจ าวันได้ 
๑๖. อธิบายการเกิดคลื่นกล คลื่นตามขวาง คลื่นตามยาว คลื่นดล คลื่นต่อเนื่องและส่วนประกอบ

ของคลื่น 
๑๗. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นในเรื่องการซ้อนทับของคลื่น   การสะท้อน  การ

หักเห  การแทรกสอด  และการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ าและสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้   
๑๘. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งของเส้นเชือกและคลื่นนิ่งของคลื่นน้ าพร้อมทั้งอธิบาย ความหมายของ

บัพ  ปฏิบัพ เส้นบัพและเส้นปฏิบัพพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณที่เก่ียวข้องได้ 
 

รวมทัง้หมด  ๑๘  ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๐๓      ฟิสิกส์ ๓  
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ทดลอง อภิปราย  และวิเคราะห์ องค์ประกอบและชนิดของคลื่น การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น
กล  คลื่นผิวน้ า คลื่นในเส้นเชือก คลื่นนิ่ง การซ้อนทับของคลื่น สมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบนของคลื่น  ธรรมชาติและสมบัติของเสียง อัตราเร็วของเสียงในตัวกลาง และอุณหภูมิต่างๆกัน ความ
เข้มเสียง ระดับเสียง มลภาวะ เสียงก้อง ระดับเสียงดนตรี  การเกิดบีต คลื่นนิ่ง การก าทอน ปรากฏการณ์ดอป
เพลอร์และคลื่นกระแทกของเสียง การน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในงานต่าง เช่น การแพทย์ การประมง 
ธรณีวิทยา สถาปัตยกรรม เป็นต้น สมบัติและอัตราเร็วของแสง ปรากฏการณ์สะท้อนของแสงกับกระจก การหัก
เหของแสงผ่านวัตถุโปร่งใส ปรากฎการณ์ในธรรมชาติ เช่น รุ้งกินน้ า อาทิตย์ทรงกรด มิราจ แสงเหนือแสงใต้ 
เป็นต้น ทัศนอุปกรณ์เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ การปรับพฤติกรรมการรับ
แสงของตามมนุษย์ การผสมแสงสีต่างๆ ทดลอง ปรากฏการณืของแสงเชิงฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ของแสงผ่านแผ่น
เกรตติง และการประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ปรากฏการณ์กระเจิงของแสงในธรรมชาติ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  และมีสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเกิดคลื่นเสียงและการถ่ายโอนพลังงานในการสั่นผ่านอากาศ

มายังผู้ฟังและความดันอากาศขณะมีคลื่นเสียงผ่าน 
๒. บอกได้ว่าเมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัวอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางหนึ่งจะคงตัวและอัตราเร็ว

ของเสียงในตัวกลางต่างๆ จะมีค่าต่างกัน 
๓. อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการสะท้อน การหักเห ของเสียงพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณต่างๆ 

เมื่อก าหนดสถานการณ์ต่างๆ 
๔. ท าการทดลองและสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นเสียง เรื่องการแทรกสอด            การ

เลี้ยวเบน 
๕. ท ากิจกรรมเพ่ือสังเกตการณ์การเกิดบีตส์ การเกิดคลื่นนิ่งของเสียงพร้อมทั้งบอกเงื่อนไขและ

ค านวณจากสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
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๖. ท ากิจกรรม ทดลองและสรุปเกี่ยวกับการสั่นพ้อง การแทรกสอดของคลื่นเสียงในหลอด  
 เรโซแนนซ์พร้อมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

๗. อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียง ได้แก่ ความเข้มเสียง ระดับความเข้ม
เสียง มลภาวะของเสียง ระดับเสียง คุณภาพเสียง และสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

๘. บอกได้ว่า แสงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วสูงมากสืบค้นวิธีการหาค่าความเร็วแสงโดยวิธี
ต่างๆ  

๙. ท าการทดลองและสรุปเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง     น าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ และค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐. น าความรู้เรื่องการสะท้อนและหักเหแสงไปใช้อธิบายการท างานของทัศนอุปกรณ์บางอย่าง 
๑๑. บอกความหมายของความเข้มแห่งการส่องสว่าง ความสว่างและน าไปใช้ค านวณหาปริมาณ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
๑๒. สืบค้นสมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์เกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติงและการ

เลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว    โพลาไรเซชันและการกระเจิงของแสง 
๑๓. ท ากิจกรรมการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงและท าการทดลองหาความยาวของคลื่น

ของแสงสีต่างๆโดยใช้เกรตติง 
๑๔. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับการผสมแสงสีและสีกับการมองเห็นได้ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการ

กระเจิงของแสงและปรากฏการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
 

รวมทั้งหมด  ๑๔  ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๐๔      ฟิสิกส์ ๔  
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖     เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ทดลอง อภิปราย  และวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวน าไฟฟ้า แรงกระท าของ
อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุ และสนามไฟฟ้าของตัวน าทรงกลม พลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งความจุ หลักการท างานของตัวเก็บประจุและผล
การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและขนาน หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
สถิต  การเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลาง และวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าโลหะ กฎของโอห์ม ความ
ต้านทาน และการใช้กฎของโอห์มแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างขั้วพลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า
ในวงจร การหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย อธิบายแรงกระท าต่ออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กและแรงกระท า ต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ใน
สนามแม่เหล็กการหมุนของลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอย่าในสนามแม่เหล็ก และการน าหลักการนี้ ไปสร้าง
และอธิบายการท างานของแกลวานอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากฎของฟาราเดย์  การท างานของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า การเกิด
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของแสงแสงโพลาไรส์ และแสงไม่โพลาไรส์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  และมีสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงกระท าระหว่างอนุภาคที่มีประจ า โดยแรงระหว่าง
อนุภาคท่ีมีประจุขึ้นอยู่กับจ านวนประจุทั้งสอง และระยะห่างระหว่างประจุได้ 

๒. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า พลังงาน
ศักย์ไฟฟ้าที่ต าแหน่งใดต่อหนึ่งหน่วยประจุได้  

๓. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองต าแหน่ง คือ งานที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่ประจุบวกหนึ่งหน่วย จากต าแหน่งหนึ่งไปอีกต าแหน่งหนึ่งได ้

๔. ส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับสนามไฟฟ้านอกทรงกลมตัวน าที่มีประจุกระจายอยู่บนผิว
ทรงกลมตัวน าได้  
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๕. ส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เก่ียวกับศักย์ไฟฟ้าภายในทรงกลมตัวน าเนื่องจากประจุบนทรงกลม
ตัวน ามีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมตัวน าส่วนศักย์ไฟฟ้านอกทรงกลมตัวน า    มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ศักย์ไฟฟ้า เนื่องจากจุดประจุที่ศูนย์กลางทรงกลมได้ 

๖. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับตัวเก็บประจุซึ่งท าหน้าที่เก็บประจุและสะสมพลังงานได้  
๗. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและการเหนี่ยวน าไฟฟ้า ซึ่งน าไปใช้อธิบายการ

ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 
๘. ส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง  ได ้
๙. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ 
๑๐. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับกฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ซึ่งใช้ในการ

ค านวณหากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้าได้ 
๑๑. ทดลองเกี่ยวกับวงจรวีทสโตนบริดส์ ซึ่งเป็นวงจรที่ใช้วัดความต้านทานที่ไม่ทราบค่าได้ 
๑๒. ส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงกระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปใน

สนามแม่เหล็ก และแรงกระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็กได้ 
๑๓. ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่กระท าต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและ

วางในสนามแม่เหล็กและการน าหลักการนี้ไปสร้างมอเตอร์ได ้
๑๔. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า และการน าหลักการนี้ไปสร้าง

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าได ้
๑๕. ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
 

รวมทั้งหมด  ๑๕  ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๐๕      ฟิสิกส์ ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ทดลอง อภิปราย  และวิเคราะห์ ความหนาแน่นของสารสถานะต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อความดัน
ของของเหลว  กฎของพาสคัล แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว และความหนืดในของเหลวการไหล
ของของไหลในอุดมคติ สมการแบร์นูลลี ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานความร้อนที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสารแก็สอุดมคติ กฎของแก็ส และการใช้กฎของแก็สอธิบาย
พฤติกรรมของแก็สพลังงานภายในระบบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อน  พลังงานภายใน
ระบบ  งานที่ระบบท าหรือรับจากสิ่งแวดล้อม สืบค้น  การค้นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน ตลอดจน
แบบจ าลองโครงสร้างอะตอมของทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด มิลิแกนและพลั้ง การเกิดสเปกตรัมของอะตอมของ
แก๊ส และการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุด า ทฤษฎี ระดับพลังงาน ของโบร์ การทดลองของฟรังก์และเฮิร์ต
ที่มีต่อการค้นพบรังสีเอ็กซ์ การเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก และปรากฏการณ์คอมตัม ซึ่งสนับสนุน
คุณสมบัติของแสงที่เป็นอนุภาคสมมติฐานของเดอบรอยด์ ทวิภาคของคลื่น และกลศาสตร์ควอนตัมการค้นพบ
กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส และการค้นพบนิวตรอนหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสลายตัว
ของธาตุกัมมันตรภาพรังสี ไอโซโทปของธาตุ เสถียรภาพของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียรประโยชน์และโทษ
รังสีที่เกิดจากการสลายตัวของธาตุและปฏิกิริยานิวเคลียร์  

 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล

และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  และมีสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอม โครงสร้างอะตอม การวัดประจุ ไฟฟ้า และ
มวลของอิเล็กตรอนจากการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกนได้   

๒. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้       
๓. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอมป์ตันได้ 
๔. อภิปรายเกี่ยวกับการเกิดรังสีเอกซ์ได้ 
๕. อภิปรายเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาคได้ 
๖. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนได้ 
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๗. ส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับการชนระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมของไอปรอทและ
สเปกตรัมของแก๊สร้อนได ้

๘. อภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมได้ 
๙. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับหลักการสร้างเลเซอร์ซึ่งเป็นแสงที่มีความถ่ีเดียวได้ 
๑๐. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นิวเคลียสไม่เสถียร

เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับตัวให้มีเสถียรภาพ 
๑๑. อภิปรายเกี่ยวกับมวลพร่อง ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลรวมของมวลของนิวคลีออนในนิวเคลียส

กับมวลของนิวเคลียส พลังงานที่หาได้จากมวลพร่องเท่ากับพลงงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสนั้นได้ 
๑๒. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการ

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือระดับพลังงานได้ 
๑๓. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใช้ผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสีและพลังงาน

นิวเคลียร์ได้ 
 

รวมทั้งหมด  ๑๓  ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๒๑      เคมี ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบรและ     แบ
บกลุมหมอก   เขียนและแปลความหมายสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ  ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอม   เลข
อะตอม  เลขมวล  ไอโซโทป  ศึกษา ทดลองเกี่ยวกับสีของเปลวไฟจากสารประกอบและเสนสเปกตรัม ของธาตุ
บางชนิด  ศึกษาและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ศึกษาความหมายของระดับพลังงาน ของ
อิเล็กตรอน  ออรบิทัล  เวเลนซอิเล็กตรอน  ศึกษาวิเคราะหการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุของ นักวิทยาศาสตร 
แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูและตามคาบ ศึกษาค านวณและ เปรียบเทียบเลข
ออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน   

ศึกษาวิเคราะหแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหรือพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะและ 
ชนิดของพันธะโคเวเลนต  สูตร การเรียกชื่อ และโครงสรางสารประกอบโคเวเลนต  ความยาวพันธะ พลังงาน
พันธะ  การค านวณหาพลังงานพันธะและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา  แนวคิดเก่ียวกับ      เรโซแนนซ   
รูปรางของโมเลกุลและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต   แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล     โคเวเลนต  สารโครง
ผลึกรางตาขาย  สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต  การเกิดพันธะไอออนิก โครงสรางของสารประกอบไอ
ออนิก  สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  ศึกษาการเปลี่ยนแปลง พลังงานในการเกิดสารประกอบไอ
ออนิก  ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก  ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก   

ศึกษาเกี่ยวกับพันธะโลหะ  ศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุตามหมูและ
ตามคาบเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเปนกรด-เบสของสารประกอบคลอไรดและออกไซด  การ
ละลายน้ําและ         เลขออกซิเดชัน  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุ  และการละลายน้ําของ
สารประกอบบางชนิด ของธาตุหมู IA และ IIA  ศึกษาต าแหนงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ทดลองเพ่ือ
ศึกษาสมบัติของ ธาตุแทรนซิชันและฝกค านวณหาเลขออกซิเดชัน  ทดลองเตรียมสารประกอบเชิงซอนของ
ธาตุแทรนซิชัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสีของสารประกอบเชิงซอนของธาตุแทรนซิชัน   

ศึกษาสมบัติของธาตุกึ่งโลหะ         ธาตุกัมมันตรังสี  การเกิดกัมมันตภาพรังสี   การสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี   ศึกษาและค านวณครึ่งชีวิต ของธาตุกัมมันตรังสี  ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร  การตรวจสอบสาร
กัมมันตรังสี   และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ กับการใชสารกัมมันตรังสี  ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิต
ละสิ่งแวดลอม 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธระหวางสมบัติของธาตุและ สารประกอบ 
และพันธะเคมี  โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู   การส ารวจ
ตรวจสอบ   สามารถน าความรู และหลักการไปใชประโยชน  เชื่อมโยง  อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะหขอมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ แก
ปญหา  มีจิตวิทยาศาสตร  เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยม ที่เหมาะสม    
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ผลการเรียนรู  
๑. เปรียบเทียบและอธิบายแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบร และ   แบบกลุมหมอก
ได  
๒. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุได  
๓. อธิบายผลการศึกษาที่ท าใหนักวิทยาศาสตรเชื่อวาอิเล็กตรอนในอะตอมอยูในระดับพลังงาน ตาง ๆ กันได 
๔. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออรบิทัลเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถระบุ เลขหมู  เลขคาบ
และกลุมของธาตุในตารางธาตุได  
๕. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตรในยุคตางๆ  เกี่ยวกับการจัดแบงธาตุเปนหมวดหมูจนได เปนตารางธาตุ 
พรอมทั้งระบุปญหาของการจัดหมวดหมูธาตุได  
๖. สรุปแนวโนมสมบัติตางๆ ของธาตุตามหมูและคาบ ในเรื่องเกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมี ไอออน  พลังงานไอ
ออไนเซชัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี  สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด พรอมทั้งอธิบายเหตุผล
ประกอบได 
 ๗. ค านวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบ                         
เลขออกซิเดชันของธาตุโลหะกับธาตุอโลหะได  
๘. บอกเหตุผลที่แสดงวามีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสารหรือพันธะเคมีได  
๙. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตและระบุชนิดของพันธะโคเวเลนตในโมเลกุลได 
 ๑๐.     เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนตได 
 ๑๑. ใชความรูเรื่องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนตได  
๑๒. ใชคาพลังงานพันธะค านวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได 
 ๑๓. อธิบายโครงสรางของสารโคเวเลนตที่มีโครงสรางเรโซแนนซได  
๑๔. ท านายรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต และเขียนแสดงดวยโครงสรางลิวอิสได  
๑๕. อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วของพันธะโคเวเลนตและของโมเลกุลโคเวเลนตได  
๑๖. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ     ระหวางแรงยึด
เหนี่ยวระหวางโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนตได 
 ๑๗. บอกสมบัติที่แตกตางกันของสารโคเวเลนตประเภทโมเลกุลไมมีข้ัว โมเลกุลมีขั้ว และ     โครงผลึกราง
ตาขายได  
๑๘. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต  การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิกและโครงสรางของ         
สารประกอบไอออนิกได  
๑๙. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได 
 ๒๐. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการ ของ
สารประกอบไอออนิกได  
๒๑. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิได 
๒๒. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใชความรูเรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได 
 ๒๓. สรุปสมบัติตาง ๆ ของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมูและตามคาบเกี่ยวกับ จุดหลอมเหลว  จุด
เดือด  ความเปนกรด-เบสของสารประกอบคลอไรดและออกไซด การละลายน้ํา และเลขออกซิเดชัน   
พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได 
 ๒๔. เปรียบเทียบสมบัติของธาตุแทรนซิชันกับธาตุหมู IA  IIA  VIIA และพวกธาตุกึ่งโลหะได  
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๒๕. เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันกับสารประกอบของธาตุหมู IA  IIA  และ VIIA  ได 
๒๖. อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียรบางปฏิกิริยาได  
๒๗. อธิบายหลักการเกิดปฏิกิริยาฟชชัน  ปฏิกิริยาฟวชัน  ปฏิกิริยาลูกโซ และการน าปฏิกิริยา ดังกลาวไปใช
ประโยชนได  
๒๘. บอกประโยชนและโทษของธาตุหมู IA  IIA  VIIA ธาตุแทรนซิชันและธาตุกัมมันตรังสีได  
รวมทั้งหมด    ๒๘   ผลการเรียนรู  
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหด าเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร                      
และเทคโนโลยี ที่ก าหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
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ว๓๐๒๒๒      เคมี ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและค านวณเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ   มวลของธาตุ 1 อะตอม  มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ   
มวลโมเลกุลของสาร  ความสัมพันธระหวางจ านวนโมล  อนุภาค  มวลและปริมาตรของแกสที่ STP    ศึกษา 
หนวย และการค านวณความเขมขนของสารละลาย  ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย  ศึกษาและทดลอง 
และเปรียบเทียบจุดเดือด   จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย   ศึกษาความหมายและเขียนสูตร 
โมเลกุล   สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอยางงาย  และสูตรโดรงสราง  การค านวณหามวลเปนรอยละจากสูตร  การ
ค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร  ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี   ทดลองและ ค านวณ
หาอัตาสวนจ านวนโมลของสารตั้งตนที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน  ศึกษาสมบัติของระบบปดและระบบ เปด  ศึกษา
และฝกค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เปนไปตามกฎทรงมวล  กฎสัดสวนคงท่ี  ศึกษา ทดลองและ
ค านวณปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร   ศึกษาและฝ
กค านวณหาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวของ มากกวาหนึ่ง
สมการ  สารก าหนดปริมาณ ผลไดรอยละ ศึกษาสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง   ทดลองเตรียม
ผลึกสาร  และศึกษาชนิดของผลึก    การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง  การหลอมเหลว  การระเหิด  ศึกษาวิ
เคราะหสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับ ความตึงผิว การระเหย  ความดันไอ  ศึกษาและทดลองเก่ียวกับความดัน
ไอกับจุดเดือดของของเหลว ความสัมพันธระหวางความดันไอของของเหลวตางชนิด  และผลของอุณหภูมิต
อความดันไอ   

 ศึกษาเกี่ยวกับ สมบัติบางประการของแกส  ทฤษฎีจลนของแกส   ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความ
สัมพันธของความดัน  อุณหภูมิและปริมาตรของแกส   และค านวณหาปริมาตร  ความดัน  และอุณหภูมิของ
แกสโดยใชกฎของ บอยล  กฎของชารล   กฎรวมแกส   ศึกษาและค านวณความดัน  ปริมาตร จ านวนโมล  
มวล และอุณหภูมิ ของแกสตามกฎแกสสมบูรณ   ศึกษาทดลองการแพรและอัตราการแพรของแกส  การ
ค านวณเกี่ยวกับกฎ การแพรผานของเกรแฮม  ศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสมบัติของของแข็ง  ของเหลว 
และแกส เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส  และการค านวณเกี่ยวกับ 
ผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี  

 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือ แกปญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ ตัดสินใจ  แกปญหา  มี
จิตวิทยาศาสตร  เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  มีจริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่ เหมาะสม  
ผลการเรียนรู้ 

1. ค านวณมวลอะตอมของธาตุ    มวลของธาตุ  1 อะตอม  และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได 
2.  ค านวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได  
3. อธิบายความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ของสาร ซึ่งไดแก จ านวนโมล จ านวนอนุภาค    มวลและ

ปริมาตรของแกสที่ STP รวมทั้งใชความสัมพันธดังกลาวค านวณหาปริมาณใด ปริมาณหนึ่งได 
4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนหรือปริมาตรตามตองการ และค านวณหาความ เขมขนข

องสารละลายในหนวยตางๆ ที่ก าหนดใหได  
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5.  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารตอไปนี้ได  
๕.๑   สารละลายกับตัวท าละลาย  
๕.๒  สารละลายที่มีตัวท าละลายชนิดเดียวกัน  แตความเขมขนตางกัน  
๕.๓  สารละลายที่มีตัวท าละลายตางชนิดกัน  แตมีความเขมขนเทากัน  

6. ค านวณหามวลเปนรอยละของธาตุองคประกอบจากสูตรที่ก าหนดใหได  
7. ค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสารได  
8.  เขียนและดุลสมการเคมี  เมื่อทราบสารตั้งตนและผลิตภัณฑได  
9. ค านวณหาอัตราสวนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเปนสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ีได  
10.  สรุปขอความของกฎเกย–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมทั้งสามารถใชกฎทั้งสองค านวณหา ปริมาตร

ของแกสที่เกี่ยวของในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแกสได  
11.  ค านวณหาจ านวนโมล  มวลของสาร ปริมาตรของแกสที่ STP หรือจ านวนอนุภาคของสาร จาก

สมการเคมีได  
12.  ระบุสารก าหนดปริมาณและใชค านวณหาปริมาณของสารอ่ืนในปฏิกิริยาเคมีได  
13. ค านวณหาผลไดรอยละของสารจากการทดลองที่ก าหนดใหได  
14.  อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได 
15. อธิบายเหตุผลที่ท าใหธาตุบางชนิดปรากฏเปนรูปตาง ๆ ได  
16.  อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว  การระเหยและการเกิดความดันไอได  
17. อธิบายความสัมพันธระหวางความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได  
18.  ใชทฤษฎีจลนของแกสอธิบายสมบัติบางประการของแกสได  
19.  อธิบายความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแกสได  
20.  ใชกฎตาง ๆ ของแกสค านวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจ านวนโมลหรือมวลของ แกสได้ 
21.  อธิบายความสัมพันธระหวางการแพรของแกสกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบ อัตราการ

แพรและอัตราการแพรผานของแกสได  
รวมทั้งหมด    ๒๑     ผลการเรียนรู  
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหด าเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร                 
และเทคโนโลยี ที่ก าหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
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ว๓๐๒๒๓      เคมี ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ทดลองเพ่ือศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี            
การค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ  ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยา 
เคมีโดยใชทฤษฎีจลนและการชนกันของอนุภาค  การเกิดสารเชิงซอนกัมมันต  พลังงานกับการด าเนินไป ของ
ปฏิกิริยาเคมี   ศึกษาและทดลองเก่ียวกับผลของความเขมขน พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรงปฏิกิริยาและ  ตัวหนวง
ปฏิกิริยาตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา และการใชทฤษฎีจลนอธิบายผล ของปจจัยต
างๆ ที่มีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี     

ศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอยางสมบูรณ  การเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา ปฏิกิริยายอนกลับและ 
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได  ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ท าใหเกิดภาวะสมดุล 
ระหวางสถานะ  สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลไดนามิก  ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารตางๆ ณ ภาวะสมดุล  คาคงที่สมดุลกับสมการเคมี  ค านวณหาคา
คงท่ีของสมดุลและหาความเขมขนของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล  ทดลองเพ่ือศึกษาผล ของความเขมขน  
ความดัน  อุณหภูมิตอภาวะสมดุลและคาคงท่ีสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการน า หลักของเลอชาเตอลิเอ
ไปใชในกระบวนการอุตสาหกรรม  กระบวนการตางๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลตและสารละลายนอนอิเล็กโทร ไลต  
ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต  ศึกษาไอออนในสารละลาย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบสของ อารเร
เนียส  เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส  ศึกษาและทดลองเก่ียวกับการถายโอนโปรตอนของสารละลาย กรด-เบส   
ศึกษาคกูรด–เบส  การค านวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส  การค านวณคาคงที ่การแตก
ตัวเปนไอออนของกรดออนและเบสออน  ศึกษาและทดลองการแตกตัวเปนไอออนของน้ํา  การ ค านวณคา
คงท่ีการแตกตัวของน้ํา  pH ของสารละลาย และการค านวณคา pH  อินดิเคเตอรส าหรับกรด-เบส  
สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต  ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยา การ
เกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหวางสารละลายกรดกับสารละลายเบส   ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ  ศึกษา 
เกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส  การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และ 
ค านวณหาความเขมขนของสารละลายกรด-เบส    ศึกษาหลักการเลือกใชอินดิเคเตอรส าหรับไทเทรตกรดเบส  
การประยุกตความรูเรื่องการไทเทรตไปใชในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาและทดลองสมบัติความเปน บัฟเฟอรของ
สารละลาย  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดลอม  
และสารละลายกรด-เบส  โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหา ความรู การ
ส ารวจตรวจสอบ สามารถน าความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหา
ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน การตัดสินใจ  
แกปญหา  มีจิตวิทยาศาสตร  เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  มีจริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่ เหมาะสม    
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ผลการเรียนรู้ 
๑. ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
๒. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารกับเวลา รวมทั้ง

สามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได  
๓.  อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใชทฤษฎีจลนและการชนกันของอนุภาค และ การ

เกิดสารเชิงซอนกัมมันตได  
๔.  แปลความหมายกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีและ 

สามารถระบุไดวาเปนปฏิกิริยาดูดหรือคายพลังงานได  
๕. ระบุปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได  
๖.  อธิบายผลของความเขมขนและพ้ืนที่ผิวของสาร อุณหภูมิ ตัวเรงและตัวหนวงปฏิกิริยาที่มีตอ อัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมีได  
๗.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับ  ภาวะสมดุล สมดุลระหวางสถานะ สมดุลใน สารละลาย

อ่ิมตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี และคาคงท่ีสมดุลได  
๘. อธิบายสมบัติตางๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุลได  
๙.  เขียนความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารตั้งตนกับผลิตภัณฑ  ณ ภาวะสมดุลได  
๑๐. ค านวณคาคงท่ีสมดุลและความเขมขนของสารตางๆ  ณ ภาวะสมดุลได  
๑๑.  ระบุปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลของระบบ พรอมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อ ภาวะ

สมดุลของระบบถูกรบกวนได  
๑๒.  ระบุปจจัยที่มีผลตอคาคงที่สมดุลพรอมทั้งอธิบายเหตุผลได  
๑๓.  อธิบายการปรับตัวของระบบเพ่ือเขาสูภาวะสมดุลโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้งการ เลือก

ภาวะที่เหมาะสมเพ่ือใหไดผลิตภัณฑสูงในอุตสาหกรรมได  
๑๔.  อธิบายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการตางๆ ของสิ่งมีชีวิต และปรากฏการณตางๆ ใน ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมได  
๑๕. เปรียบเทียบสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลตกับสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต  และระบุ ประเภท

ของสารละลายอิเล็กโทรไลตได  
๑๖. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ํา พรอมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท าให 

สารละลายแสดงสมบัติเปนกรดหรือเบสได  
๑๗. อธิบายความหมายของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด–เบสอารเรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี และ ลิวอิส 

พรอมทั้งอธิบายสมบัติของกรดหรือเบสตามทฤษฎีกรด–เบสเหลานี้ได  
๑๘.  ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เปนคกูรด – เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด – เบสเบรินสเตด – ลาวรีได  
๑๙.  อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก เบสแก กรดออน เบสออน รวมทั้งค านวณหา รอย

ละของการแตกตัว   และคาคงที่การแตกตัวของกรดออนหรือเบสออนได  
๒๐. เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบส และค านวณหาความเขมขนของ H3O+ และ 

OH-  โดยใชคาคงที่การแตกตัวของกรดและเบสได้ 
๒๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ําเมื่อเติมกรดหรือเบส พรอมทั้งค านวณหาความ เขมขนข

อง H3O+ และ OH- ในสารละลายได  
๒๒.  ค านวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเขมขนของ H3O+ หรือ OH- และบอกความเปน 

กรด – เบสของสารละลายจากคา pH ได 
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๒๓. อธิบายเหตุผลที่ท าใหอินดิเคเตอรเปลี่ยนสี และใชชวงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรบอก คา  
pH  หรือความเปนกรด – เบสของสารละลายได  

๒๔.  อธิบายความส าคัญของ pH หรือความเปนกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดลอม
ได  

๒๕. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหวางกรดกับเบส และกรดหรือเบสกับสารบางชนิด พรอม ทั้ง
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา   และบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้นได  

๒๖. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได  
๒๗.  อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ํา พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได  
๒๘. อธิบายวิธีการไทเทรต   การเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด – เบส  ตลอดจน

ค านวณหาความเขมขนของสารละลายจากการไทเทรตได  
๒๙.  เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ พรอมทั้งบอกคา pH ของสารละลาย ณ จุด

สมมูลได  
๓๐.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในระบบบัฟเฟอร เขียนสมการแสดง 

ปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอรได  
รวมทั้งหมด    ๓๐   ผลการเรียนรู  
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหด าเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยา
ศาสตร และเทคโนโลยี ที่ก าหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย  
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ว๓๐๒๒๔      เคมี ๔  
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทดลองการถายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหวางโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน  ศึกษา
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ ตัวรีดิวซ  ตัวออกซิไดซ การเขียนและดุล สมการรี
ดอกซโดยใชเลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลลไฟฟาเคมี  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ หลักการของ
เซลลกัลวานิก  ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลลกัลวานิก  การหาคาศักยไฟฟาของเซลลและ ศักยไฟฟา
มาตรฐานของครึ่งเซลล    ปฏิกิริยาในเซลลกัลวานิกประเภทเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิบาง ชนิด  ทดลอง
เพ่ือศึกษาหลักการสรางและการท างานของเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว  ศึกษาหลักการของ เซลลอิเล็กโทรไลต
และทดลองการแยกสารละลายดวยไฟฟาตามหลักการของเซลล อิเล็กโทรไลต   ศึกษา การแยกสารที่
หลอมเหลวดวยไฟฟา  ศึกษาและทดลองชุบโลหะดวยกระแสไฟฟา  ศึกษาวิธีการท าใหโลหะ บริสุทธิ์ การถลุง
แร  ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการผุกรอนและการปองกันการผุกรอนของโลหะ  ศึกษา ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับเซลลไฟฟาเคมี   

ศึกษาและสืบคนขอมูลเกี่ยวกับชนิด สมบัติ และการน ามาใชประโยชนของธาตุและสารประกอบที่ 
ส าคัญ   ในประเทศไทย  ศึกษาแรประกอบหิน  แรเศรษฐกิจ การถลุงหรือการสกัดแรเพ่ิอน าไปใชประโยชน ใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแร  อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับโซเดียมคลอ ไรด 
และอุตสาหกรรมปุย เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเซลลไฟฟาเคมีและปฏิกิริยาในเซลลไฟฟาเคมี ธาตุ
และ สารประกอบ  อนินทรียที่ส าคัญในอุตสาหกรรม   

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การ สืบเสาะหาความรู    การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรูและหลักการไปใชประโยชนในการอธิบาย ปรากฏการณหรือแกปญหาในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการจัดกระท าและวิเคราะหขอมูล ตัดสินใจ แกปญหา สื่อสารสิ่งที่เรียนรู รวมทั้งมีจิตวิทยา
ศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ  ตัวรีดิวซ และตัว ออก
ซิไดส ในดานการถายโอนอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได  

2. จัดล าดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรือไอออนและเปรียบเทียบ ความสามารถในการ
เปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดสได  

3. ดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยาได  
4. ตอเซลลกัลวานิกจากครึ่งเซลลที่ก าหนดให พรอมทั้งบอกข้ัวแอโนด ขั้วแคโทดและเขียน สมการแสดง

ปฏิกิริยาได  
5.  เขียนแผนภาพเซลลกัลวานิกได  
6. อธิบายวิธีหาคาศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลล (Eo) โดยการเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล ไฮโดรเจน

มาตรฐานได 
7. ใชคา Eo ของครึ่งเซลลค านวณหาคาศักยไฟฟาของเซลลและท านายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซได  
8.  อธิบายหลักการท างานของเซลลกัลวานิก เซลลปฐมภูมิ เซลลทุติยภูมิและเซลลอิเล็กโทรไลตได  



ห น ้ า  | ๗๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

9. อธิบายหลักการท างานพรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในถานไฟฉาย เซลลแอล คาไลน 
เซลลปรอท เซลลเงิน เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน – ออกซิเจน    เซลลเชื้อเพลิงโพรเพน – ออกซิเจน  
เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว เซลลนิกเกิล – แคดเมียมและเซลลโซเดียม – ซัลเฟอรได  

10.  อธิบายหลักการของการแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การชุบโลหะดวยกระแสไฟฟาและการ ท า
โลหะใหบริสุทธิ์ พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได  

11.  อธิบายสาเหตุหรือภาวะที่ท าใหโลหะเกิดการผุกรอนพรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได  
12. อธิบายวิธีปองกันการผุกรอนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ การรมด า วิธีแคโทดิก การเคลือบผิว ดวย

พลาสติก สีหรือน้ํามัน  การชุบดวยโลหะได  
13. อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตแข็ง แบตเตอรี่อากาศ การท าอิเล็กโทร ไดอะลิซิส 

น้ําทะเลได  
14.  อธิบายหลักการถลุงแรหรือการสกัดแรดีบุก  ทองแดง  สังกะสี  แคดเมียม  ทังสเตน พลวง 

แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอรโคเนียม พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได    
15. บอกประโยชนของทองแดง สังกะสี แคดเมียม ดีบุก ทังสเตน พลวง แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอร

โคเนียมได  
16. อธิบายสมบัติและประโยชนของแรรัตนชาติชนิดตาง ๆ ได  
17.  อธิบายวิธีพัฒนาคุณภาพของแรรัตนชาติได  
18. อธิบายขั้นตอนส าคัญของการท าผลิตภัณฑเซรามิกสได 
19. บอกประโยชนของผลิตภัณฑเซรามิกสพรอมทั้งยกตัวอยางได  
20.  อธิบายวิธีการผลิตแกวและปูนซีเมนตได  
21.  อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาวได  
22.  อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซดและแกสคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด โดยใชเซลล เยื่อ

แลกเปลี่ยนไอออน  พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนได  
23.  อธิบายกระบวนการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่ เกิดข้ึนได  
24.  อธิบายกระบวนการผลิตปุยไนโตรเจน ปุยฟอสเฟต ปุยโพแทส และปุยผสม ตลอดจน ผลกระทบต

อสิ่งแวดลอม    ที่เกิดจากการใชปุยได  
25. อธิบายผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ได  
รวมทั้งหมด   ๒๕  ผลการเรียนรู  
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหด าเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร                 
และเทคโนโลยี ที่ก าหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
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ว๓๐๒๒๕      เคมี ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรียและเคมีอินทรีย  การเขียนสูตรโครงสรางแบบลิวอิส  
แบบยอ  แบบผสม  แบบใชเสนและมุม  ศึกษาทดลองการเกิดไอโซเมอรของสารประกอบอินทรีย   ศึกษา และ
ทดลองเกี่ยวกับหมูอะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะหรือหมูฟงกชั่นในโมเลกุลของสาร  ศึกษาหมูฟงกชั่น การ
จ าแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย    ศึกษาโครงสราง  การเขียนสูตร  การเรียกชื่อ  แนวโนมของ จุด
หลอมเหลวและจุดเดือด  การละลายในน้ํา  ปฏิกิริยาบางชนิด   การน าไปใชประโยชน และอันตรายของ 
สารประกอบอินทรียประเภทแอลเคน  แอลคีน  แอลไคน  แอลกอฮอล  ฟนอล  อีเทอร แอลดีไฮด  คีโตน กรด
คารบอกซิลิก เอสเทอร เอมีน  และเอไมด  ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารประกอบ ไฮโดรคาร
บอน   การเตรียมเอสเทอรจากปฏิกิริยาที่เรียกวาเอสเทอริฟเคชัน  และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ เอสเทอร  
           ศึกษาการเกิดและองคประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ    การส ารวจหาแหลง ปโต
รเลียม กระบวนการกลั่นน้ํามันดิบและแยกแกสธรรมชาติ  เลขออกเทน เลขซีเทน อุตสาหกรรมปโตร เคมีและ
การใชประโยชนของปโตรเคมีภัณฑ   ศึกษาประเภทของพอลิเมอรและปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน  ความ
สัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอร  ศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑจากพอลิเมอรประเภท ตางๆ  
          ศึกษาทดลองสมบัติบางประการของพลาสติกชนิดตางๆ  และการเตรียมเสนใยกึ่งสังเคราะหจากเสน 
ใยธรรมชาติ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่น ามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเมอรสังเคราะห และการ น า
พอลิเมอรไปใชประโยชนอยางเหมาะสมและปลอดภัย  มลพิษที่อาจเกิดข้ึน และแนวทางในการปองกัน  ศึกษา
ธาตุที่เปนองคประกอบหลัก  โครงสราง  ชนิด หนาที่  แหลงที่พบ และประโยชนของโปรตีน คารโบไฮเดรต  
ลิพิด และกรดนิวคลีอิก  ศึกษาและทดลองเก่ียวกับการทดสอบโปรตีนในอาหาร  ศึกษา สมบัติและการท างาน
ของเอนไซม และการเรียกชื่อ  ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติของเอนไซมและปจจัยบาง ประการที่มีผลตอการ
ท างานของเอนไซม  ศึกษาและทดลองการแปลงสภาพโปรตีน  สมบัติบางประการ และปฏิกิริยาเฉพาะของคาร
โบไฮเดรต  การละลายของน้ํามันและไขมันในตัวท าละลายบางชนิด   ปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิสของน้ํามันหรือไขมัน
ซ่ึงเปนเอสเทอรดวยสารละลายเบส   ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของกับสารชีวโมเลกุล  

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย เชื้อเพลิงซากดึกด า 
บรรพและผลิตภัณฑ สารชีวโมเลกุล โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู        
การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง  อธิบายปรากฏการณหรือ แก
ปญหาในชีวิตประจ าวัน  มีความสามารถในการจัดกระท าและวิเคราะหขอมูล  รวมทั้งสามารถสื่อสารสิ่งที่ 
เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  แกปญหา  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่ 
เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความแตกตางระหวางสารประกอบอินทรียกับสารประกอบอนินทรียได  
 ๒. อธิบายเหตุผลที่ท าใหมีสารประกอบอินทรียเปนจ านวนมากได  
๓. เขียนสูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรียในรูปสูตรแบบ ลิวอิส แบบยอ แบบผสม แบบใช เสนและมุม  
๔. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ ได  
๕. ระบุประเภทของสารประกอบอินทรียโดยใชหมูฟงกชันเปนเกณฑ พรอมทั้งยกตัวอยางได  
๖. บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนโดยใชพันธะในโมเลกุลและสมบัติบางประการ                 
เปนเกณฑ  พรอมทั้งยกตัวอยางได  
๗. อธิบายความแตกตางระหวางซิสไอโซเมอรกับทรานสไอโซเมอร พรอมทั้งยกตัวอยางได  
๘. เรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ ได  
๙. สรุปความสัมพันธระหวางการละลายในน้ํา จุดหลอมเหลวและจุดเดือดกับจ านวนอะตอมของ คารบอนใน
โมเลกุลของสารประกอบอินทรียได  
๑๐. เปรียบเทียบจุดเดือดของสารประกอบอินทรียชนิดตางๆ ที่มีมวลโมเลกุลใกลเคียงกันได  
๑๑. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ พรอมทั้งเขียนสมการ เคมีแสดง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได 
 ๑๒. บอกประโยชนหรือโทษของสารประกอบอินทรียบางชนิดได  
๑๓. อธิบายการเกิดและองคประกอบทางเคมีที่ส าคัญของเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพชนิดตางๆ ได  
๑๔. อธิบายการใชประโยชนจากถานหินและหินน้ํามันได  
๑๕. อธิบายกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบและการแยกแกสธรรมชาติ พรอมทั้งยกตัวอยาง ผลิตภัณฑ ที่ไดและ
การน าไปใชประโยชนได  
๑๖. อธิบายความหมายของปโตรเลียม เลขออกเทน เลขซีเทน ปโตรเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมปโตร เคมีข้ันตน 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง  พอลิเมอร มอนอเมอร พลาสติก เสนใย ธรรมชาติ เสนใยสังเคราะห ยาง
ธรรมชาติ ยางสังเคราะห และกระบวนการวัลคาไนเซชันได  
๑๗. อธิบายการเกิดพอลิเมอรและความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอรได  
๑๘. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑพอลิเมอรแตละชนิดรวมทั้งการน าไปใชประโยชนได  
๑๙. อธิบายความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่น ามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเมอรสังเคราะห และยกตัวอย
างการใชประโยชนจากผลิตภัณฑพอลิเมอรสังเคราะหได  
๒๐. อธิบายผลที่เกิดจากการผลิตและการใชผลิตภัณฑจากเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพตอชีวิต และสิ่งแวดลอมได 
 ๒๑. บอกวิธีการน าผลิตภัณฑจากเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพไปใชอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความ ปลอดภัยตอชี
วิตและสิ่งแวดลอมได  
๒๒. อธิบายโครงสรางของโปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิกได  
๒๓. บอกสมบัติ และการทดสอบไขมัน โปรตีนและคารโบไฮเดรตได  
๒๔. บอกประโยชนของโปรตีน  คารโบไฮเดรต  ลิพิด และกรดนิวคลีอิกได   
รวมทั้งหมด   ๒๔   ผลการเรียนรู  
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหด าเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร                 
และเทคโนโลยี ที่ก าหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
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ว๓๐๒๔๑      ชีววิทยา ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   
  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต  การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และการน าความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียสที่ศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชราภาพของเซลล์ โครงสร้าง
และการท างานของระบบย่อยอาหารในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ การสลายสารอาหารระดับเซลล์เพ่ือให้ได้
พลังงานในรูปของ ATP โครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิดความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต 
 ๒. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 ๓. น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบการทดลอง ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับชีววิทยา 
 ๔. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
 ๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วย
กล้องจุลทรรศน์ 
 ๖. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชรา
ภาพของเซลล์ 
 ๗. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร และการ
สลายสารอาหารระดับเซลล์ในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ 
 ๘. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ 
 ๙. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๘๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว๓๐๒๔๒      ชีววิทยา ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการด ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ 
ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและ
ระบบภูมิคุ้มกัน การน าความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย ศึกษาโครงสร้างและ
อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการท างาน
ของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาท การท างานของระบบประสาทโซ
มาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและการท างานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการ
มองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบต่อม
ไร้ท่อ โครงสร้างและการท างานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่ส าคัญ การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายด้วยฮอร์โมนและ    ฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ 
พฤติกรรมเป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบ
ประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียงท่าทาง และสารเคมี  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์และมนุษย์โดย
การท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน 
 ๒. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
 ๓. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก 
 ๔. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย 
 ๕. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ 
 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๘๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว๓๐๒๔๓      ชีววิทยา ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและหน้าที่
ของอวัยวะของพืชจากราก ล าต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช การล าเลียงน้ าของพืช 
การล าเลียงสารอาหารของพืช และการล าเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การค้นคว้า
ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพ่ิมความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๔ และพืช CAM ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด้านโครงสร้างของใบ ทิศทางของใบ และการจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง 
ศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์ เรณูถุงเอ็มบริโอ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ ผล
และเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการ
วัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 
การน าความรู้เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิดความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ า และกระบวนการล าเลียง 
 ๒. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ทดลองและ
อภิปราย เพ่ือศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ๓. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทั่วๆ ไป กลไกการเพิ่มความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๔ และพืช CAM รวมทั้งปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วย
แสง 
 ๔. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอก  วัฏจักรชีวิต
และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการขยายพันธุ์พืชรวมทั้งการวัดอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช 
 ๕. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและ
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ว๓๐๒๔๔      ชีววิทยา ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมน
เดล กฎของความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยกและกฏแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพ่ือทดสอบ ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับยีนและโครโมโซม การถ่ายทอดยีนและ
โครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ DNA สมบัติ
ของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางDNA พันธุวิศวกรรม การวิเคราะห์ 
DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNAความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และ
มุมมองทางสังคมและจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
แอลลีล ก าเนิดของสปีชีส์ และวิวัฒนาการของมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการค้นพบกฏการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ
เมนเดล 
 ๒. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม 
 ๓. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม 
 ๔. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม 
 ๕. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของการเกิดมิว
เทชัน 
 ๖. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
 ๗. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ และ
แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ 
 ๘. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์อธิบายและสรุปเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรและการก าเนิดสปีชีส์ 
 ๙. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ 
 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๔๕      ชีววิทยา ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่น
และการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพ่ิมของประชากร การรอดชีวิตของ
ประชากร ประชากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิดความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 ๒. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด 
 ๓. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับก าเนิดของชีวิต ก าเนิดของเซลล์         โพรคาริโอต
และเซลล์ยูคาริโอต 
 ๔. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมน
และอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา  
อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์ 
 ๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และน าเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และน าเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและ
ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ๗. ออกแบบสถานการณ์จ าลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
อยู่รอดของสิ่งมีชีวิต 
 ๘. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปได้ว่าการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 ๙. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแน่นของประชากร 
อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
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 ๑๐. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรมนุษย์  การเติบโต และ
โครงสร้างอายุของประชากรมนุษย์ 
 ๑๑. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑๒. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการ
อนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑๓. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๘๓      วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบทางชีวภาพและองค์ประกอบ
ทางกายภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศ   เขียน
แผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กับผู้ผลิต ผู้บริโภคและย่อย
สลายอินทรียสาร  ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผล
มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ   ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์   
จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.   อธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อม และจัดจ าแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมออกเป็นสิ่งแวดล้อม
ทาง กายภาพและทางชีวภาพ 

2.   ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบทางชีวภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น 

3.   อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศ 
4.   วิเคราะห์และสรุปแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น 
5.   อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ 
6.   อธิบายและส ารวจตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กับผู้ผลิต ผู้บริโภค

และ ย่อยสลายอินทรียสาร 
7.   ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และอภิปรายผลของ

ความ หลากหลายทางชีวภาพที่มีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 
8.   ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น 

      เสนอแนะแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
9.  วางแผนและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืนโดย 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๘๑      วิทยาศาสตร์พลังงาน 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์กับการใช้พลังงาน ศักยภาพของพลังงานรูปแบบต่างๆในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพลังงานทดแทน 
 ศึกษาการเกิดหรือการได้มาของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานชีวภาพมวลและ
พลังงานใต้พิภพ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. .เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของพลังงานทดแทนได้ถูกต้อง 
๒.ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้พลังงาน 
๓เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในเชิงความร้อน 
๔.เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
๕.เข้าใจและสามารถอธิบายวัฏจักรของน้ าได้ถูกต้อง 
๖.เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าได้ 
๗.เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการเกิดลมได้ถูกต้อง 
๘.เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ 
๙.เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการน าพลังงานชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้ 
๑๐.เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ถูกต้อง 
๑๑..เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้ภิภพได้ 
๑๒.เกิดแนวคิดในการท าโครงงานเกี่ยวกับการน าพลังงานทดแทน 
 

รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
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ว๓๐๒๘๗      โครงงานวิทยาศาสตร ์

รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและคุณค่าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของ
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิธีการด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา
วิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง  บทคัดย่อ  การออกแบบการทดลองกรอภิปรายและ
สรุปผล การเขียนเอกสารอ้างอิง แนวคิดในการดัดแปลง ขยาย เพ่ิมเติม จากโครงงานที่ได้ศึกษา ก าหนดปัญหา 
สืบค้นข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหา ในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ น าเสนอเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท าการทดลองเบื้องต้น ศึกษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และจรรยาบรรณในการใช้
สัตว์ทดลอง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิดความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายและคุณค่าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๒. ระบุและยกตัวอย่างประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๓. บอกการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๔. บอกและปฏิบัติการตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการได้ 
๕. บอกวิธีการรักษาความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการได้ 
๖. ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการน าสัตว์มาทดลอง 
๗. ส ารวจและสืบค้นข้อมูลเพื่อตั้งชื่อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๘. ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลองการตรวจสอบเบื้องต้น 
๙. เขียนและน าเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ครบขั้นตอน 
๑๐. เขียนและน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ครบขั้นตอน 

 
รวมทั้งหมด ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
  ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  

ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  
  ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  

ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  
  ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 

ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง 
ส๓๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 
 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ส๓๐๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 
 ส๓๐๒๓๒  หน้าที่พลเมือง ๒   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 

ส๓๐๒๓๓  หน้าที่พลเมือง ๓   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ส๓๐๒๓๔  หน้าที่พลเมือง ๔   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ส๓๐๒๓๕  หน้าที่พลเมือง ๕   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ส๓๐๒๓๖  หน้าที่พลเมือง ๖   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 
ส๓๐๒๑๓  เหตุการณป์ัจจุบัน   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 

  ส๓๐๒๐๔  อาเซียนศึกษา    จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
  ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ 
  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา 
  หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารง รักษา 
  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
  ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มี
อยู่  จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
  ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
  ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
  ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ 
  เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์ 
  ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
  ความเป็นไทย 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และ  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
  ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
  ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
  ที่ยั่งยืน 
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ส๓๑๑๐๑    สังคมศึกษา ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔   เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 2.1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/5   
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส31103  สังคมศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 40  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  วิเคราะห์ถึงความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขในสังคมไทย เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ ความส าคัญและความจ าเป็นที่
ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประมุข การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ  วิเคราะห์และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และครอบครัว  กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา  กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  และ
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  กฎหมายการรับราชการ
ทหาร  กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ข้อตกลงระหว่างประเทศประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา  สังคม   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนแสวงหาความรู้  กระบวนสืบค้นข้อมูล ประเมิน
สถานการณ์  เสนอแนวทาง กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ    
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วม
และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย     มีจิตสาธารณะ  เห็นความส าคัญของการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างานสามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 2.1  ม.4-6/1    ม.4-6/4      
 ส 2.2  ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4  
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส31102  ประวัติศาสตร์ไทย 1  
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ  ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์  คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์   ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อน
อาณาจักรสุโขทัย แนวคิดเก่ียวกบความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มี
ต่อสงคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุ และผล
ของการปฏิรูปการปกครองบานเมือง การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต่างๆ 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตย
ในสังคมไทย จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย บทบาท
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก
ที่มีต่อสังคมไทย     
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่ง
แสวงหาความรู้ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2    
 ส4.3 ม.4-6/1   ม.4-6/2  
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส31104  ประวัติศาสตร์ไทย 2 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่างๆ เช่น พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ที่ปรึ กษา
ชาวต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 5-7 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค )  ศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความคิดความเชื่อ และความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทยสมัย
ต่างๆ การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การส ารวจ การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ การตีความ การ
สรุปความ การสังเคราะห์ การน าเสนอผลงานประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  
 เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาไทย เ ข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยทางด้านต่างๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เห็นแบบอย่างในการพัฒนาตน เห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษ
ไทยในการปกป้องเอกราชและวัฒนธรรมของชาติตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา เพ่ือ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เข้าใจเอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีความรักและภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.3  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5   
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส32101  สังคมศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบันอธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขอธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  
การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ 
และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลังศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 
และใช้กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่น าไปสู่การ
พ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 3.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4 
 ส 3.2 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส32103  สังคมศึกษา 4 
รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผล กระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เก่ียวข้อง และการประสาน ความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์  
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 5.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3     
 ส 5.2 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3     ม.4-6/4    
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส – ยูเฟรทีส  อารยธรรม
อียิปต์  อารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดียและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตก ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย น าเสนอข้อมูล มีความตระหนัก เห็นคุณค่า 
สามารถน าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาตั้งสมมติฐานเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 4.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2    
 ส 4.2  ม.4-6/1  
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 
รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตั้งแต่สมัยฟิวดัล 
สงครามครูเสด สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ การส ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สืบค้นเกี่ยวกับผลกระทบของการขยาย และ การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน การขยายอ านาจ การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย 
ผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ  
ที่ 21 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล เห็น
ความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ มีความรัก ความภูมิใจและความผูกพัน ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 4.2  ม.4-6/2  ม.4-6/3 ม.4-6/4  
รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส33101  สังคมศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้   การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด  วิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนดวิเคราะห์
การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด  
วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดวิเคราะห์
หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดวิเคราะห์
การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธ ศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของ ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการ
ฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ ศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่
สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 2.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5    ม.4-6/6     
 ม.4-6/7    ม.4-6/8    ม.4-6/9    ม.4-6/10    ม.4-6/11  ม.4-6/12  ม.4-6/13     
  
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส33102  สังคมศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนา
ที่ตนนับถือ และการเผยแผ่ เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 
และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 
อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่
เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  สวดมนต์ แผ่เมตตา และ
บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือวิเคราะห์หลักธรรม
ส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอ่ืนเห็น
ความส าคัญของการท าความดีต่อกัน เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้างปฏิบัติตน
ถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ 
ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตน
นับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 2.1 ม.4-6/14   ม.4-6/15    ม.4-6/16    ม.4-6/17    ม.4-6/18    ม.4-6/19     
  ม.4-6/20    ม.4-6/21    ม.4-6/22 
 ส 2.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4   ม.4-6/5    
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ 
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และ
เผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน 
ไม่ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
 ๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
     ภูมิปัญญาไทย 
 ๓. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
     ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
     เศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้
เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การ
ติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ 
ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจ 
เลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่
แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม 
ทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
 3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
 5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
 6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   เวลาเรียน 20  
ค าอธิบายรายวิชา 
 แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้
ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรมและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
 ๒. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
 ๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และ
    ภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
     ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการ
เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสาร
และรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การ
ระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 ๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
 ๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
 ๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
 6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 8. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา
    ความขัดแย้ง 
 9. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส30201  ศาสนาสากล 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4-6    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาศาสนาพราหมณ์  ฮินดู  พุทธ  คริสต์  และอิสลาม  ในเรื่องความเป็นมา  ศาสดา  นิกายส าคัญ  
หลักค าสอน  พิธีกรรม  และอิทธิพลที่มีต่อการด าเนินชีวิต ศึกษาความสอดคล้องของหลักค าสอนทั้ง 4  ศาสนา  
เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักค าสอนที่ส าคัญของแต่ละศาสนา  เห็นความส าคัญของศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิต  
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน  และน าหลักค าสอนของแต่ละศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอ ง
และส่วนรวม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิเคราะห์เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการเชิงเหตุผล   กระบวนการพัฒนาค่านิยม ความสมัครสมานสามัคคี 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้าน  ทั้งด้านการพัฒนาตน  พัฒนาสังคม  พัฒนาอาชีพ  มีความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ  เช่น  กระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  
กระบวนการพัฒนางาน  การจัดการ  กระบวนการกลุ่ม  การแสวงหาความรู้  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศาสนาและองค์ประกอบของศาสนาได้ 
 2. สามารถอธิบายมูลเหตุของการเกิดศาสนาและบอกแหล่งก าเนิดของศาสนาได้ 
 3. สามารถจ าแนกประเภทของศาสนาตามเกณฑ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นที่นิยมพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
 4. สามารถบอกท่ีมาของศาสนาของแต่ละศาสนาได้ 
 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักค าสอนของแต่ละศาสนาได้ 
 6. สามารถอธิบายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์พุทธประวัติพอสังเขปได้ 
 7. รู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตามพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาได้ 
 8. ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ และหลักค าสอนของศาสนาคริสต์ 
 9. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับก าเนิดและวิวัฒนาการของศาสนาคริสต์ได้ 
 10. รู้และเข้าใจความหมายของค าว่าอิสลามได้ถูกต้อง 
 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ส30221  การเมืองการปกครองของไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4-6   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะห์  ความหมายของรัฐศาสตร์ การเมือง รัฐ การปกครองระบอบพ่อปกครองลูก  ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบเผด็จการ  ระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม  ระบอบสังคมนิยม  วิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์และการเมือง การปกครองของไทย
ตั้งแต่  พ.ศ.  2475  ถึงปัจจุบันและอนาคต  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น  การคิดวิจารณญาณ การวิเคราะห์  อภิปราย เปรียบเทียบ เสนอแนวทาง  
ส่งเสริม  มีส่วนร่วม  ปฏิบัติตน  เห็นความส าคัญ  ของโครงสร้างการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 เพ่ือ ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทย  ตระหนักในความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยให้มีความมั่นคง 
  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายของรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง องค์ประกอบของรัฐ 
   2. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเมืองการปกครอง  สมัยธนบุรี  รัตนโกสินทร์ตอนต้น  การปฏิรูป
     การปกครองสมัยรัชกาลที่ 5  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 3. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน 
  
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๘ 
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ส30222  กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ ที่มาและประเภทของกฎหมาย กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว มรดก นิติกรรม สัญญา การประกันหนี้ด้วยบุคคลและทรัพย์  การประกันภัย และ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณอย่างมีเหตุผลในการตัดสินบทบัญญัติตามกฎหมาย
 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ ที่มาและประเภทของกฎหมาย 
 2. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
 3. รู้และเข้าใจบทกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว และมรดก 
 4. รู้และเข้าใจบทกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  
 5. รู้และเข้าใจบทกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการยืม การฝากทรัพย์ การประกันหนี้ด้วยบุคคล 
               และทรัพย์ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ส30223  โลกศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก ความคิด ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย 
เศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ การบริหารความขัดแย้ง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 โดยใช้ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนาตน ทักษะการเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคม
และทักษะในการท างาน ใช้วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจ าลองสถานการณ์  
 เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญและความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองโลกที่เคารพความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ตระหนักถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ
สังคม มีส านึกรับผิดชอบโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขจัดปัญหาความขัดแย้ง การรักษาสันติภาพ 
และด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ถึงประเด็นส าคัญของโลกปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยได้ 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาจากข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชน ความเป็นธรรมทางสังคมได้ 
 3. ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาจากข้อมูลต่างๆ ถึงความร่วมมือพ่ึงพาอาศัยกันและกันในการแก้ไข
     ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองของประชาคมโลกได้ 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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ส30224  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

บอก อธิบาย จ าแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหมายความสาคัญ ที่มา และ
ลักษณะส าคัญของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กระบวนการจัดท ากฎหมายลายลักษณ์
อักษร การบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายแพ่ง หลัก
กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด
ให้โทษรวมทั้งปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทยที่เกิดจากประชาชน เจ้าพนักงาน และตัวบทกฎหมายเอง 
รวมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
 โดยใช้กระบวนการสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา 
และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้สามารถที่จะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของกฎหมาย รวมทั้ง
เห็นความส าคัญท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ตระหนักในความส าคัญของกฎหมายว่ามีประโยชน์และจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของสังคม 
 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาวิชา
     กฎหมาย 
 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่จะน ามาบังคับใช้ในสังคม ทั้งสังคมภายในประเทศ
     และสังคมนานาประเทศ 
 4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ของการร่างและการประกาศใช้
     กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย 
 6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบแห่งอ านาจรัฐและ
     ก าหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีฐานะเหนือกว่า   
     บรรดากฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งปวงที่มีการตราออกมาใช้บังคับ 
 7. รู้ เขา้ใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายแพ่ง รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
     ส าหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างถูกต้อง 
 8. รู้และเข้าใจในหลักกฎหมายอาญาว่ามีความส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้
    เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ประพฤติฝ่าฝืน
    กฎหมาย ซึ่งจะมีความผิดและถูกลงโทษ 
 9. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
     รวมทั้งสามารถไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
        10. รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของการรับราชการทหาร รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
     การรับราชการทหารได้ถูกต้อง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ส30241 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   เวลาเรียน 40 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมา ปรัชญาและแนวคิด  
และการจัดการที่ดินและแหล่งน้ าตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ บอกแนวทางการน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ วิเคราะห์
แนวทางการด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและแนวทางการด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง อธิบายระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจของไทยและกลไกราคากับระบบ
เศรษฐกิจ ระบุปัญหาเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการพัฒนา อธิบายภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปีที่
ผ่านมา วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ บอกความหมายความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รวมทั้งหน่วยงานวางแผนชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา และฉบับปัจจุบันแนว
ทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบุแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงต่าง ๆ 
บอกแนวทางการน าแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศของภาครัฐ 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การอธิบาย
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 เพ่ือการด ารงชีวิตด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพัฒนาตน และมีคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
     ชีวิตได ้
 2. รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการตาม
     พระราชด าริ และน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. และเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาของระบบเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการแก้ไข 
 4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 5. รู้และเข้าใจความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
     ที่ผ่านมา 
 6. รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนา
     เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
 7. รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ส30242 การเงิน การคลัง  การธนาคาร 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของ
เงิน ระบบการเงิน การคลัง นโยบายทางการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศและองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย  ระบบการธนาคาร รูปแบบและกระบวนการทางภาษีอากร ปัญหาการเงินการคลังในปัจจุบัน
และแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล 
 โดยใช้วิธี  การอธิบาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูลทางเศรษฐกิจ การยกตัวอย่าง การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดในการผลิต การบริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีของคนไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย บทบาทหน้าที่ของเงินและสถาบันการเงินได้ 
 2. อธิบายความหมายและความส าคัญของการคลังได้ 
 3. อธิบายนโยบายการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และการใช้จ่ายของรัฐได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานได้ 
 5. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเงินเฟ้อและเงินฝืดได้ 
 6. วิเคราะห์การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ 
 7. วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลังได้ 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ส30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และปัญหาที่ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่างๆของโลก  ศึกษา
สภาพและข้อมูลเหตุของความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก สงครามโลก 
ครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็นและการวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  สืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้   อภิปราย การสืบค้นข้อมูลปฏิบัติจริง 
สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางสังคม และ
น าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสภาวการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหา และตระหนักในปัญหา
พ้ืนฐานที่ส าคัญในท้องถิ่นและภูมิภาคของโลก ผลกระทบที่มีต่อมนุษยชาติและประเทศไทยได้  มุ่งมั่นในการ
ท างาน   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบาย เหตุการณ์ส าคัญตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
     ของโลกในปัจจุบัน ได้ 
 2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคมโลก ผลกระทบที่มีต่อ 
     มนุษย์ทั้งทางบวกและลบ ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 3. วิเคราะห์ปัญหาของความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลกและหา
     แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก  
 4. วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้ 
 5. วิเคราะห์สาระส าคัญของข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา ได้อย่างมีวิจารณญาณบอก     
     แนวทางความรู้ที่ได้จากการศึกษาข่าว แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ส30262 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงสร้างสังคมไทย  พัฒนาการของสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษาและการ
ขยายตัวทางการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ประวัติศาสตร์ไทยในด้านต่างๆ ที่เป็นรากฐานและแสดงถึง
เอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งเรื่องสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ศาสนา  การศึกษา  ศิลปกรรมและวรรณกรรม 
ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจจะเกิดข้ึนจากอิทธิพลของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน  และแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
          โดยใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการคิด    วิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การสังเคราะห์  สรุป 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ไทย ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
อิทธิพลของสังคมโลกที่มีต่อสังคมไทย 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทย 
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างกรุงและสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่ง      
              เป็นราชธานีของไทยในปัจจุบัน   
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทยและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
              โครงสร้างสังคมไทย 
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง 
             การปกครอง  กฎหมาย ศาล ศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน 
  5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ที่ส าคัญของไทยและตระหนักในความส าคัญของการ     
             อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 6. วิเคราะห์อิทธิพลของสังคมโลกท่ีมีต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ส30263 อาเซียนศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียน การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 
ประชาคมอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
 โดยใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ และสรุป
ความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมน าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ เพ่ือความสงบสุขของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาเซียน โครงสร้างขององค์การ กฎบัตรอาเซียน ความ
     ร่วมมือด้านต่าง ๆ และจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน 
 2. วิเคราะห์ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 4. วิเคราะห์ความส าคัญของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 5. วิเคราะห์ความส าคัญของเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 
 6. วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 7. วิเคราะห์ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 
 8. เปรียบเทียบความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน และความคล้ายคลึงทางสังคม
     และวัฒนธรรมของอาเซียนในด้านต่าง ๆ 
 9. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 10. วิเคราะห์บทบาทอาเซียนที่มีต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิก 
 11. วิเคราะห์พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 12. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
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ส30281 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพแต่ละภูมิภาคของโลกในเรื่อง ลักษณะที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กับความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์  
 โดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ สืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกปฏิบัติ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว 
 เพ่ือให้เข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และอิทธิพลที่มีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เห็นความจ าเป็น
ในการปรับตัว ปรับใช้และเสริมสร้างสภาพแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม  
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกได้และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้ 
 2. อธิบายลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้ 
 3. อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดจากระบบวงโคจรของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ได้  
 4. อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศในภูมิภาคต่าง ๆของโลกได้ 
 5.  อธิบายแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ลักษณะต่างๆ ได้ 
 6. ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมของโลก 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ส30282 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   เวลาเรียน 40  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  สภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาคต่างๆของประเทศไทยในเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร ประชากร การประกอบอาชีพ และ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรการพัฒนาคุณภาพประชากร และการใช้เทคโนโลยี อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
ผลกระทบต่อประชากรในภูมิภาคต่างๆ 
 โดยการใช้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ เพ่ือให้เป็นผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด ารงตนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เข้าใจและเห็นแนวทางการใช้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย 
 2. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคเหนือ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคกลาง 
 5. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะวันตก 
 6. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคตะวันออก 
 7. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะแวดล้อมทางกายภาพและประชากรของภาคใต้                                    
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
  พ ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ เวลา   ๒๐ ชั่วโมง 
  พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
  พ๓๒๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
  พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
  พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
  พ๓๓๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
  พ๓๑๒๐๑    บาสเกตบอล ๑  เวลา   ๔๐  ชั่วโมง 
  พ๓๑๒๐๒    บาสเกตบอล ๒  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  พ๓๒๒๐๑    แบดมินตัน  ๑  เวลา     ๔๐       ชัว่โมง 
  พ๓๒๒๐๒    แบดมินตัน  ๒  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  พ๓๓๒๐๑    ลีลาศ  ๑   เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  พ๓๓๒๐๒    ลีลาศ  ๒   เวลา ๔๐  ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระการเรียนรู้     มาตรฐานการเรียนรู้     และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๔ 
สาระท่ี ๑ : การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

๑. เข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ 
๒. รู้วิธีวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง และครอบครัว 

สาระท่ี ๒ : ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑  :  เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

๑. เข้าใจอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน  สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและ         
การด าเนินชีวิต 

๒. มีทักษะในการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
๓. มีค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ และเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดอารมณ์ทางเพศ 
๔. เข้าใจวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและสามารถจัดการได้ถูกต้องเหมาะสม 
๕. หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์และ             การ

ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ 

สาระท่ี ๓ : การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑ : เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 

๑. แสดงความสามารถทางกายในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม การเคลื่อนไหวที่
สร้างสรรค์ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและการท างานต่างๆ 

๒. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ และน าไปใช้ในการเล่นกีฬา 
๓. ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  : รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม      ในสุนทรียภาพของการ
กีฬา 

๑. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
๒. ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้าง

เสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
๓. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และแข่งขันกีฬาที่เลือกด้วย

ความชื่นชอบ 
๔. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่างๆ ในระหว่าง        การเล่น

และการแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืนและยึดมั่นในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม 
๖. แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นทีม

ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ 
๗. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้ง

ในการเล่น การดู และการแข่งขัน 
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สาระท่ี ๔ : การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ ๔.๑  : เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  

๑. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ         การ
ป้องกันโรค 

๒. ประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดกลวิธีลดความเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองชุมชน 
และสังคม 

๓. ประเมินวิธีการและกระบวนการจัดการกับอารมณ์ความเครียด และน าไปใช้วางแผนปรับปรุง
ตนเอง 

๔. ออกก าลังกาย พักผ่อน และร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมจนเป็นกิจนิสัย 
๕. เข้าใจงานสาธารณสุขของชุมชน และของประเทศ และสามารถให้ความร่วมมือได้           เป็น

อย่างดี 
๖. ประเมิน สร้างเสริมและด ารงสมรรถภาพทางกาย และทางจิตตามหลักการ วิธีการและ           

ความต้องการ 
๗. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ และหรือสมรรถภาพทางกลไก ตาม               ความ

ต้องการจนส าเร็จตามเป้าหมาย 

สาระท่ี ๕ : ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ ๕.๑  : ป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพ
ติด และความรุนแรง 

๑. ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและแสวงหาแนวทางป้องกันอันตรายเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
๒. ใช้กระบวนการทางประชาสังคมสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชนเข้มแข็ง 
๓. พัฒนากลวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และ              ความ

รุนแรงเพื่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
๔. แสดงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๔                   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 

ค าอธิบายรายวิชา    
 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูกการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทาง
เพศ และการด าเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆ ในการ
ป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวผลกระทบและแนวทางที่เกิดจากความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา การวางแผน
ก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกาและมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขัน
ความมีน้ าใจนักกีฬา 
โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ อธิบาย  วางแผน มีส่วน
ร่วม ฝึก ปฏิบัติ การประยุกต์ตามสถานการณ์และการออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและแนะน าผู้อ่ืนได้  
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๔                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัย การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การพักผ่อนและ
นันทนาการ  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา การวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกา
และมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันความมีน้ าใจนักกีฬา 
โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย ฝึก 
ปฏิบัติ การประยุกต์ตามสถานการณ์และการออกก าลังกายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตน
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและแนะน าผู้อ่ืนได้  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๒  ม ๔-๖/๑  พ ๓.๒   ม ๔-๖/๒   
พ ๓.๒  ม ๔-๖/๓  พ ๓.๒  ม ๔-๖/๔ 
พ ๔.๑  ม ๔-๖/๑  พ ๔.๑   ม ๔-๖/๒   
พ ๔.๑  ม ๔-๖/๓  พ ๕.๑   ม ๔-๖/๔ 
 

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๑๒๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๕                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ การสร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะ ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ในชุมชนการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา การวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกาและมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันความมีน้ าใจนักกีฬา 
โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย ฝึก 
ปฏิบัติ การประยุกต์ตามสถานการณ์และการออกก าลังกายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตน
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและแนะน าผู้อ่ืนได้  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๕                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์การส่งเสริมสุขภาพจิต  การป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญ การจัดกิจกรรมป้องกันความ
เสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรงการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครองการใช้และการ
จ าหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้
และการจ าหน่ายสารเสพติด การปฐมพยาบาลการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา การ
วางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกาและมารยาทในการดู การเล่น การ
แข่งขันความมีน้ าใจนักกีฬา 

โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
อธิบาย ฝึก ปฏิบัติ การประยุกต์ตามสถานการณ์และการออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและแนะน าผู้อ่ืนได้  
    
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๒   ม ๔-๖/๑  พ ๓.๒   ม ๔-๖/๒   
พ ๓.๒   ม ๔-๖/๓  พ ๓.๒   ม ๔-๖/๔ 
พ ๔.๑   ม ๔-๖/๔  พ ๕.๑   ม ๔-๖/๒   
พ ๕.๑   ม ๔-๖/๓  พ ๕.๑   ม ๔-๖/๔ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๖                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ 
ระบบสืบพันธุ์ การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม การ
วางแผนชีวิตและครอบครัว การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา การวางแผนก าหนด
กิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกาและมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันความมี
น้ าใจนักกีฬา 

โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
อธิบาย ฝึก ปฏิบัติ การประยุกต์ตามสถานการณ์และการออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและแนะน าผู้อ่ืนได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   ๖                 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไกการ
วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน กิจกรรมการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา การวางแผนก าหนดกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกา
และมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันความมีน้ าใจนักกีฬา 
โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย ฝึก 
ปฏิบัติ การประยุกต์ตามสถานการณ์และการออกก าลังกายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตน
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและแนะน าผู้อ่ืนได้  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ ๓.๒  ม ๔-๖/๑  พ ๓.๒  ม ๔-๖/๒  
พ ๓.๒  ม ๔-๖/๓  พ ๓.๒  ม ๔-๖/๔ 
พ ๔.๑ ม ๔-๖/๕   พ ๔.๑ ม ๔-๖/๖  
พ ๔.๑ ม ๔-๖/๗   พ ๕.๑ ม ๔-๖/๕  
พ ๕.๑  ม ๔-๖/๖  พ ๕.๑  ม ๔-๖/๗ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๑๒๐๓ วอลเล่ย์บอล ๑  
รายวิชา เพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)         เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาใน
การเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา    ฝึก
ทักษะที่จ าเป็นในกีฬาวอลเล่ย์บอล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ใน
กีฬาวอลเล่ย์บอล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาวอลเล่ย์บอล ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ   มี
ระเบียบวินัย     รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายในทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
๒. ปฎิบัติทักษะการเล่นพ้ืนฐานของวอลเล่ย์บอลได้ถูกต้อง 
๓. สามารถอธิบายและปฎิบัติการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีมได้ 
๔. บอกกติกาการแข่งขันและมารยาทในการดูกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
๕. สามารถเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
๖. สรุปข้อมูลสมรรถภาพทางกายของตนเองได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๓๒๐๑   ลีลาส ๑  
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ลีลาส ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)    เวลา     ๔๐    ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาลีลาศตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาในการเล่น
และการแข่งขันกีฬาลีลาศ  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วยความมีน้ าใจ
นักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา    ฝึกทักษะที่
จ าเป็นในกีฬาลีลาศ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ใน
กีฬาลีลาศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อกีฬาลีลาศ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ   มีระเบียบ
วินัย รอบคอบ      มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อม่ันในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติและความเป็นมา ประเภท มารยาทและการปฎิบัติตน และประโยชน์ของการ 
  ลีลาศ 

๒. มีทักษะในการแสดงการเต้นลีลาศจังหวะบีกินได้ 
๓. มีทักษะในการแสดงการเต้นลีลาศจังหวะรุมบ้าได้ 
๔. มีทักษะในการแสดงการเต้นลีลาศจังหวะชะชะช่าได้ 
๕. แข่งขันลีลาศ จังหวะบีกิน รุมบ้า ชะชะช่า 

รวมทั้งหมด  ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๑๒๐๔  วอลเล่ย์บอล๒ 
 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลตามความถนัดและความสนใจ จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ กติกาในการ
เล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  ให้ความร่วมมือในการเล่น  มีการวางแผนเกมรุก และเกมรับอย่างเป็น
ระบบ การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา ฝึกทักษะที่จ าเป็นในกีฬาวอลเล่ย์บอล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ในกีฬา
วอลเล่ย์บอล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาวอลเล่ย์บอล ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบมีความ
รับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายในทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
๒.ปฎิบัติทักษะการเล่นพื้นฐานของวอลเล่ย์บอลได้ถูกต้อง 
๓.สามารถอธิบายและปฎิบัติการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีมได้ 
๔.บอกกติกาการแข่งขันและมารยาทในการดูกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
๕.สามารถเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลได้ 

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๓๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๑๒๐๓ วอลเล่ย์บอล  ๑  
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาใน
การเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา    ฝึก
ทักษะที่จ าเป็นในกีฬาวอลเล่ย์บอล  และ สามารถจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลได้   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง         การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและ
แสดงเหตุผล  การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้
ในกีฬาวอลเล่ย์บอล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  นอกจากนั้นกิจกรรม
การเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อกีฬาวอลเล่ย์บอล ตลอดจนฝึก
ให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ   มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความ
เชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.บอกและแสดงการจดบันทึกผลการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาวอลเล่ย์บอลได้ 
๒.สามารถจัดโปรแกรมการแข่งขันแบบพบกันหมด  และแบบแพ้คัดออก 
๓.บอกและแสดงการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลได้ 
๔.แสดงการเล่นทีมได้ 
๕.แสดงการแก้ปัญหาจากเกมการแข่งขันได้ 
 

รวมทั้งหมด ๕ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๓๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๑๒๐๑ แบดมินตัน ๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาแบดมินตันตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาในการ
เล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  ให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา ฝึกทักษะที่
จ าเป็นในกีฬาแบดมินตัน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล  การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ใน
กีฬาแบดมินตัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาแบดมินตัน ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ   มี
ระเบียบวินัย     รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.สามารถเดาะลูกหน้ามือและหลังมือ 
๒.แสดงการตีลูกหน้ามือได้ถูกต้อง 
๓.แสดงการตีลูกหลังมือได้ถูกต้อง 
๔.แสดงการตีลูกตบ ลูกหยอด ลูกดาด ลูกตัดหยอด ได้ถูกต้อง 
๕.สามารถน าทักษะมาใช้แข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ได้ 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๓๒๐๒ ลีลาศ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาลีลาศตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาในการเล่น
และการแข่งขันกีฬาลีลาศ  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วยความมีน้ าใจ
นักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา    ฝึกทักษะที่
จ าเป็นในกีฬาลีลาศ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล     การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใน
กีฬาลีลาศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก
ในคุณค่า    และมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาลีลาศ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ   มีระเบียบวินัย 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
และสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของการลีลาศในยุกต์ สมัยต่างๆจนถึงปัจจุบัน 
๒.ปฏิบัติตนในการเตรียมตัวก่อน ขณะลีลาศและหลัง ลีลาศได้อย่างเหมาะสม 
๓.ฝึกทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในกลุ่มบอลรูม จังหวะตามสมัยนิยม 
๔.มีทักษะในการเคลื่อนไหว ออกลวดลายชั้นสูงของการลีลาศจังหวะต่างๆ 
๕.เข้าร่วมแข่งขันในโอกาสและงานสังคม 
๖.เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายด้วยการลีลาศและน าในประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๗.ปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ กติกา เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการเข้าร่วมแข่งขัน ชื่นชมใน

สุนทรียภาพ ทั้งด้านศิลปะการแสดง ดนตรีและกีฬา เกิดปัญญา สมาธิในการเรียนรู้ 
 
รวมทั้งหมด ๗ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๒๒๐๓ ฟุตซอล 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาฟุตซอลตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาในการเล่น
และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วยความมีน้ าใจ
นักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา    ฝึกทักษะที่
จ าเป็นในกีฬาฟุตซอล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ใน
กีฬาฟุตซอล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่า    และมีเจตคติท่ีดีต่อกีฬาฟุตซอล ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ
วินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.บอกประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้ 
๒.แสดงการรับส่งลูกแบบต่างๆได้ 
๓.แสดงการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกและข้างเท้าด้านใน 
๔.แสดงการยิงประตูแบบต่างๆได้ 
๕.บอกกติกาการแข่งขันได้ 
๖.ร่วมการแข่งขันเป็นทีม 
 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๑๒๐๒  บาสเกตบอล ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาบาสเกตบอลตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาใน
การเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา    ฝึก
ทักษะที่จ าเป็นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษา  ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะในกีฬา
บาสเกตบอล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อกีฬานันทนาการ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.แสดงการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน  เพ่ือการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอลได้ 
๒.แสดงทักษะการรับส่งบอลแบบต่าง ๆ ได้ 
๓.แสดงทักษะการเลี้ยงลูกได้ 
๔.แสดงทักษะการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้ 
๕.บอกกติกาเล่นกีฬาบาสเก็ตบอลได้ 
๖.แสดงวิธีการเล่นทีมได้ 
 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ๓๒๒๐๔ ฟุตบอล ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาฟุตบอลตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่น
และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วยความมีน้ าใจ
นักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษาฝึกทักษะที่จ าเป็น
ในกีฬาฟุตบอล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ใน
กีฬาฟุตบอล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก
ในคุณค่า    และมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบมีระเบียบวินัย 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.บอกประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้ 
๒.แสดงการรับส่งลูกแบบต่างๆได้ 
๓.แสดงการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกและข้างเท้าด้านใน 
๔.แสดงการยิงประตูแบบต่างๆได้ 
๕.บอกกติกาการแข่งขันได้ 
๖.ร่วมการแข่งขันเป็นทีม 
 

รวมทั้งหมด  ๖   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

พ ๓๓๒๐๓ เปตอง ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖)        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์การควบคุมตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือก
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเปตองตามความถนัดและความสนใจ  จ าแนกและปฏิบัติตามกฎ  กติกาในการเล่น
และการแข่งขันกีฬาเปตอง  ให้ความร่วมมือในการเล่น  การแข่งขันและการท างานเป็นทีมด้วยความมีน้ าใจ
นักกีฬาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานและการด าเนินชีวิตศึกษา ฝึกทักษะที่จ าเป็น
ในกีฬาเปตอง 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล  การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ใน
กีฬาเปตอง   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อกีฬาเปตอง  ตลอดจนฝึกให้นักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ
วินัย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.บอกประวัติและความเป็นมาของกีฬาเปตองได้ 
๒.แสดงการจับลูกได้อย่างถูกต้อง 
๓.แสดงการโยนลูกแบบต่าง ๆ ได้ 
๔.บอกกติกาและสามารถตัดสินการแข่งขันเปตองได้ 
๕.แสดงการแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภททีมได้ 
 

รวมทั้งหมด  ๕ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ๓๑๑๐๑  ทัศนศิลป์                               จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๑๑๐๒  ดนตรี- นาฏศิลป ์              จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๒๑๐๑  ทัศนศิลป์               จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๒๑๐๒  ดนตรี- นาฏศิลป์                      จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๓๑๐๑  ทัศนศิลป์               จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๓๑๐๒  ดนตรี- นาฏศิลป ์              จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ศ๓๐๒๐๑ การวาดเส้น    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๒ จิตรกรรม    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๓ ประติมากรรม    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๔ การพิมพ์ภาพ    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๕ นาฏศิลป์สากล    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๖ การระบายสีน้ า   จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๗ การออกแบบ    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๘ ดนตรีเครื่องดีดและสี   จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
 ศ๓๐๒๐๙ ดนตรีเครื่องเป่า   จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
          ศ๓๐๒๐๑๐ ดนตรีเครื่องดีด สี ตี และเป่า  จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ๓๑๑๐๑  ทัศนศิลป์๑ 
 รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔      จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ  ด้านทัศนศิลป์ในเรื่อง  ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่างๆ  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์  เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการท างาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก
อย่างอิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
             ศ ๑.๑ ม.๔/๑ ,ม.๔/๒ ,ม.๔/๓ ,ม.๔/๔ 
             ศ ๑.๒ ม.๔/๑ 
รวมทั้งหมด  ๕ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๑๑๐๒  ดนตรี - นาฏศิลป์ ๑                 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔       จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง  
      
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ   ด้านดนตรีในเรื่อง  รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  
รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีไทย  ดนตรีสากลแต่ละยุคสมัย  ด้านนาฏศิลป์และการแสดงในเรื่อง  การ
แสดงรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  
บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครไทยในยุคสมัยต่างๆ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
                   ศ ๒.๑ ม.๔/๑ ,ม.๔/๒ ,ม.๔/๓ 
                   ศ ๒.๒ ม.๔/๑ 
                   ศ ๓.๑ ม.๔/๑ , ม.๔/๒ 
                   ศ ๓.๒ ม.๔/๑ ,ม.๔/๒  
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ๓๒๑๐๑      ทัศนศิลป์  ๒          
 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕      จ านวน ๒๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ  ด้านทัศนศิลป์ในเรื่อง  งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้น
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่  
อธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผล
ตอบรับของสังคม 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการท างาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก
อย่างอิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
                  ศ ๑.๑ ม.๔/๕ ,ม.๔/๖ ,ม.๔/๗ ,ม.๔/๘ 
                  ศ ๑.๒ ม.๔/๒ 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๒๑๐๒ดนตรี - นาฏศิลป ์๒                 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕      เวลา ๒๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ   ด้านดนตรีในเรื่อง อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะ
ต่าง ๆ   ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก    และคุณภาพของการแสดงได้
อย่างเหมาะสม  เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ     ด้านนาฏศิลป์และการแสดงในเรื่อง  
การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละครวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์   การละครที่ต้องการสื่อ
ความหมาย ในการแสดงบรรยาย อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อ
การแสดง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
                   ศ ๒.๑ ม.๕/๔ ,ม.๕/๕  
                   ศ ๒.๒ ม.๕/๓  
                   ศ ๓.๑ ม.๕/๔ ,ม.๕/๕ ,ม.๕/๖ 
                   ศ ๓.๒ ม.๕/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๗ ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

        ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖      เวลา ๒๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ  ด้านทัศนศิลป์ในเรื่อง  งานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของตนเอง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ    สร้างงาน
ของศิลปินที่ตนชื่นชอบ วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่อ   งานทัศนศิลป์ในสังคม 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการท างาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก
อย่างอิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
             ศ ๑.๑ ม.๖/๙ ,ม.๖/๑๐ ,ม.๖/๑๑ 
             ศ ๑.๒ ม.๖/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๔ ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๑ การวาดเส้น 
 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖       เวลา ๒๐ ชั่วโมง  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของการวาดเส้น  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้นและฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพ่ือ
ถ่ายทอดการมองเห็น  เพ่ือให้มีความเข้าใจเห็นคุณค่าและสามารถเขียนภาพต่างๆได้อย่างเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย  คุณค่า  หลักการของการวาดเส้น 
๒. บอกชื่อ  คุณสมบัติ  วิธีการใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การวาดเส้น 
๓. ถ่ายทอดการมองเห็นโดยการวาดเส้นประกอบแสงเงาเลียนแบบธรรมชาติ 
๔. สามารถวาดภาพทัศนียภาพแสดงระยะไกลใกล้  เป็น  ๓  มิต ิ
๕. วาดภาพแสดงค่าน้ าหนักอ่อน- แก่ของแสงและเงาที่ตกกระทบบนวัตถุได้ถูกต้อง 

ตามสภาพจริง 
๖. วาดภาพสิ่งของ  สัตว์  ทิวทัศน์  และคนเหมือนโดยวิธีการวาดเส้นได้  

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๒   จิตรกรรม 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔-๖      เวลา ๒๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบศิลปะ  และการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ  ตามความเหมาะสม  
เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นคุณค่าสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเป็นภาพตามความเป็นจริง  และหรือ
สามารถสร้างสรรค์งานเขียนภาพได้อย่างอิสระ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย  คุณค่า  ลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนภาพ 
๒. อธิบายหลักการใช้  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 
๓. อธิบายหลักการวาดเส้นและปฏิบัติงานวาดเส้น 
๔. อธิบายวิธีการร่างภาพ  การวัดสัดส่วน  และปฏิบัติการร่างภาพ 
๕. อธิบายหลักการจัดวางรูปทรงให้เหมาะสม  สวยงามและสามารถปฏิบัติได้ 
๖. อธิบายหลักการเน้นในการวาดเส้นและสามารถปฏิบัติได้ 
๗. อธิบายความหมาย  ขั้นตอนการเขียนภาพหุ่นนิ่งและสามารถปฏิบัติงานเขียนภาพได้ 
๘. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุ่นนิ่ง  วัตถุ  สิ่งของตามที่จัดให้  ลงน้ าหนักแสงเงาด้วยดินสอได้ 
๙. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุ่นนิ่ง  ผลไม้ ดอกไม้และภาชนะอ่ืนๆตามที่จัดให้  ลงน้ าหนักด้วย 

   สีโปสเตอร์หรือสีชอล์กได้  
๑๐. อธิบายลักษณะ  รูปแบบของภาพทิวทัศน์  ขั้นตอนการเขียนภาพและปฏิบัติงานเขียน 

      ภาพทิวทัศน์ได้  
 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๓ ประติมากรรม               
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔-๖      เวลา ๒๐  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการปั้นในเรื่อง  รูปแบบ  ความงาม  วัสดุ  เครื่องมือ  การออกแบบ  เทคนิคการ
ปั้น  การใช้เครื่องมือ  คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการหล่อในเรื่อง  รูปแบบ  การท า
แม่พิมพ์  การหล่อรูปนูน  และรูปลอยตัว  เพื่อให้มีความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  และสามารถออกแบบสร้างสรรค์
งานปั้นและหล่อได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายความหมาย  คุณค่า  หลักการปั้นและรูปแบบของการปั้น 
๒.  บอกชื่อ  คุณลักษณะ  วิธีการใช้และการดูแลรักษาวัสดุที่ใช้ในการปั้น 
๓.  บอกชื่อ  คุณสมบัติ  วิธีการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น 
๔.  จ าแนกรูปแบบ  วิธีการ  และอธิบายความแตกต่างของการท าแม่พิมพ์แบบต่างๆ 
๕.  บอกชื่อ  คุณลักษณะ  วิธีท าและการใช้วัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ์ 
๖.  สามารถปั้นภาพนูน  ท าแม่พิมพ์และหล่อชิ้นงานนั้นได้ 
๗.  สามารถปั้นภาพลอยตัว  ท าแม่พิมพ์  และหล่อชิ้นงานนั้นได้  

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๔   การพิมพ์ภาพ               
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔-๖      จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง   
     
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบการพิมพ์  การท าแม่พิมพ์  การพิมพ์ภาพสีเดียวและหลากหลายสี  
เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  และสามารถท าภาพพิมพ์ได้ตามขั้นตอน 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  บอกความหมาย  คุณค่าและประวัติความเป็นมาของภาพพิมพ์ 
๒.  ปฏิบัติงานพิมพ์ภาพโดยวิธีง่ายๆ 
๓.  อธิบายความแตกต่างของแม่พิมพ์  และจ าแนกรูปแบบของการพิมพ์ภาพแบบต่างๆ 
๔.  อธิบายรูปแบบ  วิธีการ  การผลิตภาพพิมพ์ผิวนูน  ขั้นตอนการพิมพ์ภาพผิวนูนจากวัสดุ    

     ธรรมชาต ิ
๕.  ปฏิบัติงานพิมพ์ภาพผิวนูนจากวัสดุธรรมชาติ 
๖.  อธิบายรูปแบบและบอกประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ภาพร่องลึก 
๗.  บอกประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ภาพพ้ืนราบ 
๘.  ปฏิบัติงานพิมพ์ภาพพ้ืนราบโดยวิธีง่ายๆ 
๙.  อธิบายรูปแบบ  และบอกประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ผ่านช่องฉลุ 
๑๐. อธิบายรูปแบบ  วิธีการพิมพ์ภาพผิวนูนจากวัสดุแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น  

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๕ นาฏศิลป์สากล 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔-๖      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษานาฏศิลป์สากลในเรื่องศัพท์เบื้องต้นทางการเต้น จังหวะ ท่าทาง ลีลา การแต่งกาย การแสดงท่า
ประกอบจังหวะ และเพลงประกอบการเคลื่อนไหว ฝึกท่วงท่าลีลา การเคลื่อนไหวตามจังหวะและความ รู้สึก 
ฝึกปฏิบัติการเต้นร าแบบพ้ืนเมือง การเต้นร าแบบมาตรฐาน เพ่ือให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าสามารถเต้นเข้ากับ
จังหวะ เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษานาฏศิลป์สากลในเรื่องศัพท์เบื้องต้นทางการเต้น จังหวะ ท่าทาง ลีลา การแต่งกาย การแสดง
ท่าประกอบจังหวะ และเพลงประกอบการเคลื่อนไหว 

๒. ฝึกท่วงท่าลีลา การเคลื่อนไหวตามจังหวะและความ รู้สึก ฝึกปฏิบัติการเต้นร าแบบพ้ืนเมือง การ
เต้นร าแบบมาตรฐาน 

๓. มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าสามารถเต้นเข้ากับจังหวะ เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 

รวมทั้งหมด  ๓ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๖ ระบายสีน้ า                      
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖      เวลา  ๒๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักและกระบวนการสร้างงาระบายสีน้ า การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ คุณสมบัติของสีน้ า
และเทคนิคการเขียนสีน้ า ฝึกปฏิบัติเขียนสีน้ าจากหุ่นจริง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน และตามความคิด
สร้างสรรค ์เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์งานระบายสีน้ า 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษาหลักและกระบวนการสร้างงานระบายสีน้ าได้อย่างถูกต้อง 
๒. ใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ คุณสมบัติของสีน้ าและเทคนิคการเขียนสีน้ า 
๓. ปฏิบัติเขียนสีน้ าจากหุ่นจริง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน และตามความคิดสร้างสรรค์ 
๔. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์งานระบายสีน้ า 

 
รวมทั้งหมด  ๔ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๗ การออกแบบ 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖      เวลา  ๒๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา     

ศึกษาการออกแบบพ้ืนฐาน ความเป็นมาของการออกแบบ การออกแบบเพื่อความงาม  
การออกแบบเพื่อสารประโยชน์ การออกแบบเพ่ือสังคม กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการออกแบบสื่อสารต่าง ๆ 
ศึกษาพร้อมทั้งการทดลองฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับการสร้างสรรค์งาน 
ออกแบบต่าง ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ศึกษาการออกแบบพ้ืนฐาน ความเป็นมาของการออกแบบ 
       ๒.  ฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับการสร้างสรรค์งานออกแบบต่าง ๆได้ 

  ๓.  มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีสัมพันธ์กับสังคมและจริยธรรมที่ดีงาม 
 

รวมทั้งหมด  ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๕๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
ศ ๓๐๒๐๘  ดนตรีเครื่องดีดและสี 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖      จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดและเครื่องสี ฝึกโสตประสาท ศึกษาทฤษฎีและโน้ต
สากล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมวง  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดและเครื่องสี 
๒. ฝึกโสตประสาท 
๓. ศึกษาทฤษฎีและโน้ตสากล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมวง  
 

รวมทั้งหมด  ๓ ผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๕๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ศ ๓๐๒๐๙ ดนตรเีครื่องเป่า 
รายวิชาเพิ่มเติม                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖      จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา              
           ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ตามท่ีถนัดหรือตามความสนใจฝึกโสตประสาท 
ศึกษาทฤษฎีและโน้ตสากล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมวง  
 
ผลการเรียนรู้  

๑. ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ตามที่ถนัดหรือตามความสนใจ 
๒. ฝึกโสตประสาท ศึกษาทฤษฎีและโน้ตสากล 

           ๓.   บรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมวง ได ้
รวมทั้งหมด  ๓ ผลการเรียนรู้  
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ศ ๓๐๒๐๑๐  ดนตรีเครื่องดีด สี  ตี และเป่า 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖      จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด  สี  ตี และเครื่องเป่า ฝึกโสตประสาท ศึกษาทฤษฎี
และโน้ตสากล เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมวง  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด  สี ตี และเครื่องเป่า 
๒.ฝึกโสตประสาท 

     ๓.  ศึกษาทฤษฎีและโน้ตสากล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมวง  
 
รวมทั้งหมด  ๓ ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

รายวิชาพื้นฐาน 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ (เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑)  จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ (งานบ้าน งานประดิษฐ์)  จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ (เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒)  จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ (งานเกษตร งานช่าง)  จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ (เทคโนโลยีสารสนเทศ๓)  จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖ (งานธุรกิจ)    จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

ง๓๐๒๐๑  เทคโนโลยีการสร้างภาคเคลื่อนไหว   จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๐๒  กราฟิกคอมพิวเตอร์       จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๐๓  โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการอาชีพ  จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง

 ง๓๐๒๐๔  เทคโนโลยีการสร้างภาพ ๒D   จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง
 ง๓๐๒๐๕  เทคโนโลยีการสร้างภาพ ๓D   จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 

ง๓๐๒๐๖  การสร้างเว็บเพจ     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๐๗  โปรแกรมตารางค านวณ (ปวช.)   จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๐๘  โปรแกรมมันติมีเดียเพื่อการน าเสนอ (ปวช.)  จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง

  ง๓๐๒๐๙  โปรแกรมประมวลผลค า (ปวช.)   จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
 
กลุ่มวิชางานบ้าน – งานประดิษฐ์ 

ง๓๐๒๒๑  งานประดิษฐ์ ๒     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๒๒  ช่างขนมอบ     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 

 ง๓๐๒๒๓  อาหารว่าง ๒     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๒๔  การแปรรูป ๒     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๒๕  การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน   จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง

 ง๓๐๒๒๖  ขนมไทย ๒     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๒๗  อาหารไทย ๒     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 

 
กลุ่มวิชางานเกษตร 

ง๓๐๒๔๑  การปลูกไม้เลื้อย     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๔๒  การท าเกษตรผสมผสาน    จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๔๓  การเลี้ยงโคนม     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๔๔  การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ    จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๔๕  ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร   จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
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ง๓๐๒๔๖  เกษตรอินทรีย์     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
 
กลุ่มวิชางานช่าง 

ง๓๐๒๖๒  ช่างเชื่อมไฟฟ้า     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๖๓  ช่างไฟฟ้า     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
ง๓๐๒๖๔  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า    จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง

 ง๓๐๒๖๕  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์    จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
 
กลุ่มวิชางานธุรกิจ 

ง๓๐๒๘๒  กฎหมายธุรกิจ     จ านวน  ๒๐ ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระการเรียนรู้     มาตรฐานการเรียนรู้     และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๔ 
สาระท่ี ๑ : การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  :  เข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งาน
ประดิษฐ์  และงานธุรกิจ 

๑. เข้าใจความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างาน        
การจัดการ สามารถท างาน ประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนางาน 

๒. เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บ บ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างาน 
๓. สร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน  
๔. ท างานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งม่ัน  
๕. ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า และถูกวิธี 

มาตรฐาน ง ๑.๒  :  มีทักษะ กระบวนการท างาน และการจัดการ การท างานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ 
สามารถแก้ปัญหาในการท างาน รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน 

๑. สามารถวิเคราะห์งาน  วางแผนการด าเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผน  ประเมิน  ปรับปรุง  และ

พัฒนาการด าเนินงาน 

๒. สามารถท างานในฐานะผู้น า/สมาชิกกลุ่ม และใช้วิธีการต่างๆในการสร้างสัมพันธภาพและความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

๓. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกสรร และประยุกต์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ 

๔. สามารถวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
ประเมินทางเลือก  ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

๕. มีความมุ่งมั่นท างานจนส าเร็จ มีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน ท างานอย่างมีความสุข และมี       กิจ
นิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และสะอาด 

สาระท่ี ๒ : การอาชีพ 

มาตรฐาน  ง ๒.๑  : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 

๑. มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี และประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริตที่สนใจ และถนัด 
๒. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์งานอาชีพที่สุจริต และการประกอบอาชีพ 
๓. น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพของตน 
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สาระท่ี ๓ : การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง ๓.๑ :  เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการ และ
ความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
สามารถตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ 

๑. เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์  ระดับและสาขาของเทคโนโลยี 
๒. เข้าใจกระบวนการของเทคโนโลยีในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ 

ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ออกแบบและสร้างวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทดสอบ 

ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล น าเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลงานอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธี ปลอดภัย ยอมรับ
ความคิดเห็นและผลงานของผู้อ่ืน 

๔. วิ เคราะห์วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ ได้จากเทคโนโลยี                    
ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติเลือกและใช้โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
สังคม 

๕. น าเสนอแนวทางการออกแบบและเทคโนโลยีมาใช้ในงานอาชีพ 
๖. มีเจตคติท่ีดีต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ การเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค 

สาระท่ี ๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐาน  ง ๔.๑  : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล          
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

๑. เข้าใจหลักการ และวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. เข้าใจองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
๓. เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๔. เข้าใจข้อก าหนดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. จัดเก็บและบ ารุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๖. เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๗. เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
๙. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสิน 
๑๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
๑๒. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 

สาระท่ี ๕ : เทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ 
มาตรฐาน  ง ๕.๑  : ใช้เทคโนโลยีในการท างาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน  การสร้าง
อาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

๑. วางแผน เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑ (เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                       
  
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ข้อมูลบุคลากร  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ 
จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัสระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อร่วม  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการท างาน  การแสวงหาความรู้  มีเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มารยาท  และข้อบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ง ๓.๑    ม. ๔/๑,  ม. ๔/๒,  ม. ๔/๓, ม. ๔/๔,  ม. ๔/๕,  ม. ๔/๖,  ม. ๔/๗ 
  ม. ๔/๘,  ม. ๔/๙,  ม. ๔/๑๐, ม. ๔/๑๑,  ม. ๔/๑๒, ม. ๔/๑๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ๒  (งานบ้าน งานประดิษฐ์) 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔         เวลา ๒๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและอธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  สร้างผลงานอย่างมีความสร้างสรรค์ใน ๔  ลักษณะ  
ได้แก่  ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด  และความคิดละเอียดลออ  เกี่ยวกับงาน
บ้านงานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  
โรงเรียน  และชุมชน  อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ  โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์  

 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้  หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเป็นภาพร่าง ๒  มิติเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิด 
ของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอ
ผลงานโดยค านึงถึงหลักการวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น  มีความคิดแปลกใหม่  ไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น  อภิปราย
แนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ  เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม  สิ่งแวดล้อม  และเหมาะสมกับอาชีพด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการทักษะการท างาน  การจัดการ  กระบวนการท างานกลุ่ม   
 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  ซื่อสัตย์  ไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น  รับผิดชอบ  มีมารยาทในการ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ง  ๑.๑   ม. ๔/๑,  ม. ๔/๒,  ม. ๔/๓, ม. ๔/๔,  ม. ๔/๕,  ม. ๔/๖,  ม. ๔/๗ 
ง  ๒.๑  ม. ๔/๑,  ม. ๔/๒,  ม. ๔/๓, ม. ๔/๔,  ม. ๔/๕ 
ง  ๔.๑  ม. ๔/๑,  ม. ๔/๒,  ม. ๔/๓, ม. ๔/๔,   
 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ๓  (เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕         เวลา ๒๐ ชั่วโมง  
  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วยหน่วยส าคัญ  ๕ 
หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ ารอง  หน่วยส่งออก   
ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เขียน
โปรแกรมภาษาในงานต่างๆ  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต  ใช้
คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงาน  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อการประกอบการตัดสินใจใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงานโดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสนเทศ  

 ทักษะการแก้ปัญหา  การสร้าง  การประยุกต์ความรู้และสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
              เพ่ือให้มีความเสียสละในการท างาน  มีความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างประหยัด   
คุ้มค่า   ถูกวิธี   และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

 ง ๓.๑   ม. ๕/๑,  ม. ๕/๒,  ม. ๕/๓, ม. ๕/๔,  ม. ๕/๕,  ม. ๕/๖,  ม. ๕/๗ 
ม. ๕/๘,  ม. ๕/๙,  ม. ๕/๑๐, ม. ๕/๑๑,  ม. ๕/๑๒, ม. ๕/๑๓ 

รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ๔  (งานเกษตร งานช่าง ) 

รายวิชาพื้นฐาน                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                เวลา ๒๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและอธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  สร้างผลงานอย่างมีความสร้างสรรค์ใน ๔  ลักษณะ  
ได้แก่  ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด  และความคิดละเอียดละออ  การจัดการ
ในการท างานเกษตร  การปลูกพืช  การขยายพันธ์  การเลี้ยงสัตว์และงานช่าง การบ ารุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า  
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
การด าเนินการทางธุรกิจ  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  สรา้งและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้  หรือวิธีการต้องอาศัย
ความรู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆอีกตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและ
แบบจ าลองเพ่ือน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ เป็นแบบจ าลองความคิดและการ
รายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงานท าภาพ  ๒  มิติและ  ๓  มิติ  
            มีทักษะและมีความคิดริเริ่มแปลกใหม่  ไม่ละเมิดความคิดผู้อ่ืน  เป็นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นส่วน
หนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา  วิเคราะห์ผลดีผลเสีย  และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมเป็น
มิตรกับชีวิต มีทักษะในการท างานเกษตร  การปลูกพืช  การขยายพันธ์  การเลี้ยงสัตว์และงานช่าง การบ ารุงเก็บ
รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพและมี
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจโดยใช้กระบวนการทักษะการท างาน  การจัดการ  กระบวนการท างาน
กลุ่ม  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ    มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  เหมาะสมและเห็นคุณค่าของการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ง  ๑.๑   ม. ๕/๑,  ม. ๕/๒,  ม. ๕/๓, ม. ๕/๔,  ม. ๕/๕,  ม. ๕/๖,  ม. ๕/๗ 
ง  ๒.๑  ม. ๕/๑,  ม. ๕/๒,  ม. ๕/๓, ม. ๕/๔,  ม. ๕/๕ 
ง  ๔.๑  ม. ๕/๑,  ม. ๕/๒,  ม. ๕/๓, ม. ๕/๔,   
 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ๕   (เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ) 
รายวิชาพื้นฐาน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    เวลา ๒๐ ชั่วโมง  
  
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  และหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
ระบบการสื่อสาร  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมกับงาน  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างโครงงาน  
และประเมินผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ใช้เทคโน 
โลยีสารสนเทศแก้ปัญหา  และน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน และบอกข้อควร
ปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติการจัดการ   การท าโครงงาน การแก้ปัญหา การประยุกต์การใช้งานอย่าง
สร้างสรรค์ใน ๔ ลักษณะคือ ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด  ความคิด
ละเอียดลออ  มีคุณภาพ 

มีจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต  มีจิตส านึก  มีความรับผิดชอบในการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของการใช้งาน  ไม่ท าผิดกฎหมาย  หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนใช้พลังงาน 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม  เห็นคุณค่าของการน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

 ง ๓.๑   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,  ม. ๖/๑๐, ม. ๖/๑๑,  ม. ๖/๑๒, ม. ๖/๑๓ 
 

รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ๖  (งานธุรกิจ ) 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖              เวลา ๒๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา  

อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต  สร้างและพัฒนาผลงาน  สิ่งของเครื่องใช้ ตาม 
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  และมีความคิดสร้างสรรค์  ๔  ลักษณะ ได้แก่  ความคิด 
ริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด  และความคิดละเอียดลออ  มีทักษะการจัดการในการ
ท างานเป็นระบบงานและระบบคน  การด าเนินการทางธุรกิจ   

 มีทักษะแก้ปัญหา  และการแสวงหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอน  ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือ
น าเสนองาน ช่วยท าภาพร่าง  ๒  มิติ และ ๓  มิติ  วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานอาชีพ  
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วย
เทคโนโลยี 
สะอาด  มีความคิดแปลกใหม่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา  ไม่ละเมิด
ความคิดผู้อ่ืน  อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจโดยใช้ทักษะ
กระบวนการการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู้  
ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดและใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพและการท างานและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ง  ๑.๑   ม. ๖/๑,  ม. ๖/๒,  ม. ๖/๓, ม. ๖/๔,  ม. ๖/๕,  ม. ๖/๖,  ม. ๖/๗ 
ง  ๒.๑  ม. ๖/๑,  ม. ๖/๒,  ม. ๖/๓, ม. ๖/๔,  ม. ๖/๕ 
ง  ๔.๑  ม. ๖/๑,  ม. ๖/๒,  ม. ๖/๓, ม. ๖/๔,   

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๑ เทคโนโลยีการสร้างภาพเคลื่อนไหว  
 รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการใช้โปรแกรมส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Flash 
สามารถเรียกกล่องเครื่องมือ อุปกรณ์และหน้าที่ภายในกล่องเครื่องมือ (Tools Box) สามารถใช้เครื่องมือ
ภายใน Toolbar ตลอดจน ใช้ค าสั่งพื้นฐานการเปิด ปิด และการสร้าง File ใหม่ บอกเทคนิคการสร้างตัวอักษร
ด้วย Text Tool สร้างเส้นไกด์ (Guide line) และรู้วิธีการใช้ Library 
 สามารถเข้าใจขั้นตอนวิธีการสร้าง Symbol สร้าง Mask Layer และ Break Apart แยกชนิดของ
ภาพที่จะน ามาใช้ในโปรแกรมได้ถูกต้อง สร้างชิ้นงานโดยการน า Symbol มาใช้ประกอบเป็นชิ้นงานได้ และ
สามารถสร้างภาพ Animation แบบง่าย ๆ ออกแบบ Symbol เองเป็น ก าหนดขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ
งานเพ่ือเตรียมไปข้ึนบน Website ได ้
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว  และสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟิกและการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม          

 
ตัวช้ีวัด 
 ง ๓.๑     ม ๓/๒   ม ๓/๓   ม ๓/๔ 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๒ กราฟิกคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก โดยศึกษาโปรแกรม Photoshop CS๓  
และการใช้ บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก  ประเภทของข้อมูลกราฟิกประกอบด้วยอะไรบ้าง  
การใช้แถบเครื่องมือ ต่างๆ  ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ควรรู้ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ  

ปฏิบัติการออกแบบสร้างลวดลายแบบต่อเนื่อง  การท าภาพเก่า การปรับภาพให้ดูนุ่มนวล การตกแต่ง
ภาพด้วยฟิลเตอร์  และลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีกราฟิก   โดยวิธี สอนสาธิตและปฏิบัติการกิจกรรม  ฝึก
สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่าย ส่งงานผ่านระบบอีเมล์   ใบงานอ่านคิดวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยี
กราฟิก 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการ
ออกแบบ  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  เรียนรู้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

 
๑. ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักของ และทฤษฎีการออกแบบกราฟิก 
๒. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป ซีเอสสาม 
๓. มีทักษะในการออกแบบตกแต่งรูปภาพ และโปสเตอร์ 
๔. ให้สามารถออกแบบการฟิกคอมพิวเตอร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๓ โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและอธิบายหลักการโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนพัฒนา
โครงการคอมพิวเตอร์ การจัดรูปเล่มรายงาน การพัฒนาโครงงาน การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
 ปฏิบัติสร้างผลงานโดยเลือกใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะสมและท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ฝึกการวางแผนและ
ปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีหลักการและใช้ทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น  

เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. อธิบายความหมาย หลักการและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
๒. บอกขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  
๓. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลในเรื่องท่ีตนเองสนใจ  
๔   จัดท าข้อเสนอโครงงานตามแนวทางของการจัดท าข้อเสนอโครงงาน 
๕. ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาโครงงานตามความสนใจของตนเอง  
๖. เข้าใจรูปแบบวิธีการและสามารถจัดท ารูปเล่มรายงาน 

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๔ เทคโนโลยีการสรา้งภาค ๒D 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายราวิชา 
  ศึกษาการใช้โปรแกรมส าหรับการสร้างประเภทของภาพกราฟิก กราฟิกแบบบิตแมป  กราฟิกแบบ
เวกเตอร์ หลักการสร้างภาพ ๒ มิติ ปฏิบัติการวาดภาพลักษณะ ๒ มิต ิ
 สามารถเข้าใจขั้นตอนวิธีการสร้าง Symbol สร้าง Mask Layer และ Break Apart แยกชนิดของ
ภาพที่จะน ามาใช้ในโปรแกรมได้ถูกต้อง สร้างชิ้นงานโดยการน า Symbol มาใช้ประกอบเป็นชิ้นงานได้ และ
สามารถสร้างภาพ Animation แบบง่าย ๆ ออกแบบ Symbol เองเป็น ก าหนดขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ
งานเพ่ือเตรียมไปข้ึนบน Website ได ้
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว และสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟิกและการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
          
 ผลการเรียนรู้  

๑. สามารถเข้าใจขั้นตอนวิธีการสร้าง Symbol 
๒. สร้าง Mask Layer และ Break Apart ได้ 
๓. Apart แยกชนิดของภาพที่จะน ามาใช้ในโปรแกรมได้ถูกต้อง 
๔. สร้างชิ้นงานโดยการน า Symbol มาใช้ประกอบเป็นชิ้นงานได้ 
๕. สามารถสร้างภาพ Animation แบบง่าย ๆ ออกแบบ Symbol ได้ 
๖. สร้างงานเพ่ือเตรียมไปขึ้นบน Website ได ้

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๕ เทคโนโลยีการสรา้งภาพ ๓D 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
   
ค าอธิบาย   
  ศึกษาการใช้โปรแกรมส าหรับการการขึ้นโมเดล ๓ มิติ การใช้ค าสั่งพ้ืนฐานในการสร้างรูปทรง ๓ มิติ  
Geometry  การใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน ในการสร้างรูปทรง ๓ มิติ  Shapes  การลงสี และพ้ืนผิว การแก้ไข 
โพลิกอน ภาพฉาก แสงและการจัดการ แสง กล้องและการจัดการมุมกล้อง การส่งออกไฟล์ ๓ มิติส าหรับใช้
เป็นวัตถุ ฉาก และตัวละครการจัดการการ Render  
 สามารถเข้าใจขั้นตอนวิธีการสร้าง Symbol สร้าง Mask Layer และ Break Apart แยกชนิดของ
ภาพที่จะน ามาใช้ในโปรแกรมได้ถูกต้อง สร้างชิ้นงานโดยการน า Symbol มาใช้ประกอบเป็นชิ้นงานได้ และ
สามารถสร้างภาพ Animation แบบง่าย ๆ ออกแบบ Symbol เองเป็น ก าหนดขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ
งานเพ่ือเตรียมไปข้ึนบน Website ได ้
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว  และสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟิกและการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม          
 
 ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถเข้าใจขั้นตอนวิธีการสร้าง Symbol 
๒. สร้าง Mask Layer และ Break Apart ได้ 
๓. Apart แยกชนิดของภาพที่จะน ามาใช้ในโปรแกรมได้ถูกต้อง 
๔. สร้างชิ้นงานโดยการน า Symbol มาใช้ประกอบเป็นชิ้นงานได้ 
๕. สามารถสร้างภาพ Animation แบบง่าย ๆ ออกแบบ Symbol ได้ 
๖. สร้างงานเพ่ือเตรียมไปขึ้นบน Website ได ้

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๖ การสร้างเว็บเพจ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕       เวลา ๒๐ ชั่วโมง   

 
ค าอธิบาย 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 
การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์   การจัดและการตกแต่งข้อความ  การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ   
การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ  เว็บไซต์  การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การ
สร้างฟอร์มเพ่ือรองรับข้อมูลจากผู้ใช้   การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรก
มัลติมีเดียสื่อต่างๆ ลงในเว็บเพจ    การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพ้ืนที่เพ่ือรองรับเว็บไซต์ของเรา  การขอใช้
บริการเสริมต่างๆ การน าเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต  

ปฏิบัติและประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Macromedia Dreamweaver  ในการสร้างเว็บเพจ  โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแก้ปัญหา  ความสามารถในการคิด  
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   และเกิดเจตคติที่ดีท าให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถบอกความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม Macromedia  

                 Dreamweaver   
   ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์   การจัดการเว็บไซต์ได้  
   ๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งข้อความ และสามารถน าไป     
                                ประยุกต์ได้ 

๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
๖. สามารถประยุกต์ใช้ตารางในการจัดการข้อความและรูปภาพได้ 
๗. สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงรูปแบบต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้ 
๘. สามารถประยุกต์ใช้เลเยอร์ตกแต่งเว็บเพจได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๙. สามารถสร้างเทมเพลทและสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
   ๑๐. สามารถแทรกมัลติมีเดียในเว็บเพจได้อย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
   ๑๑. สามารถสร้างเว็บไซต์ตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึก 

 
รวมทั้งหมด  ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๗ โปรแกรมแกรมตารางค านวณ ๑  
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       เวลา ๖๐ ชัว่โมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน 
การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการค านวณ การปรับแก้ข้อมูล การจัดการ
จัดการฐานข้อมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง
ตารางสรุปสาระส าคัญเบื้องต้น 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. รู้ความหมายและความส าคัญของโปรแกรมตารางงาน 
๒. รู้มีทักษะในการป้อนข้อมูล จัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล 
๓. รู้หลักเกณฑ์ในการน าข้อมูลมาท าการแก้ไข ปรับปรุงได้ 
๔. รู้มีทักษะในการสร้างสูตรและฟังก์ชันในการค านวณ 
๕. รู้เข้าใจกระบวนการน าข้อมูลมาท าการค านวณตลอดจนท ารายงานในรูปของแผนภูมิชนิด

ต่างๆ 
๖. รู้หลักการน าข้อมูลในแฟ้มข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ 
๗. ปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี ในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๘ โปรแกรมมันติมีเดียเพื่อการน าเสนอ ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕         เวลา ๖๐ ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Microsoft PowerPoint) ในการสร้างงานน าเสนอ
อย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานน าเสนอและใส่ลูกเล่นต่างๆเพ่ือความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ 
รูปภาพ เสียง วีดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ  เป็นรายบุคคล  และ
การท างานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์        ท างานด้วยความ
มุ่งม่ัน  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ท างานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมน าเสนอ 
๒. สร้างผลงานการน าเสนอได้ 
๓. แก้ไขข้อความและย่อหน้าได้ 
๔. ใช้ภาพและกราฟิกในสไลด์ได้ 
๕. ตกแต่งสี  เส้นขอบ  การเติมสี   และภาพ  ๓  มิติได้ 
๖. สร้างแผนภูมิ  ตารางและผังองค์กรได้ 
๗. สร้างผลงานการน าเสนอได้ 
๘. เตรียมงานน าเสนอและการน าเสนองานได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๘ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๐๙ โปรแกรมประมวลผลค า ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖         เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word) ในการสร้างเอกสาร 
รายงาน ตาราง น าเสนอผลงานผ่านทางข้อความและรูปภาพ รวมทั้งโปรแกรมการค านวณ (Microsoft Excel) 
ในการสร้างแผ่นงาน ตาราง น าเสนอแผนภูมิและใช้สูตรหรือฟังก์ชั่นในการค านวณ เพื่อใช้ในการท างานต่างๆ 

               โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ  เป็น
รายบุคคล  และการท างานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์ ท างานด้วยความ
มุ่งม่ัน  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ท างานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย,ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word) 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word) 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบของโปรแกรม 
๔. มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างไฟล์เอกสาร 
๕. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับไฟล์เอกสาร 
๖. มีความรู้ความเข้าใจในการพิมพ์ แก้ไข และตั้งค่าหน้ากระดาษ 
๗. มีความรู้ความเข้าใจในการตกแต่งไฟล์เอกสาร  

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๒๑ งานประดิษฐ์ ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและอธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความสร้างสรรค์ใน ๔ ลักษณะ 
ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ เกี่ยวกับงานบ้าน
งานประดิษฐ์ของที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเป็นภาพร่าง ๒ มิติ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การออกแบบหรือน าเสนอผลงาน โดยค านึงถึงหลักการวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น มีความคิดแปลกใหม่   ไม่ละ
เมินความคิดผู้อ่ืน อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับอาชีพด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทักษะการท างาน การจัดการ กระบวนการท างานกลุ่ม 
 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ ซื่อสัตย์ ไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น รับผิดชอบ มีมารยาทในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. การท างานประดิษฐ์เพื่อการด ารงชีวิต 
๒. ทักษะการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้อย่างมีคุณลักษณะนิสัยในการท างาน 
๓. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
๔. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
๕. การก าหนดและออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นได้ตามกระบวนการ 
๖. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานได้ตามกระบวนการและการตกแต่งชิ้นงาน 
๗. คิดค านวณราคาค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม 
๘. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได้ 

รวมทั้งหมด  ๘ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๒๒ ขนมอบ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์ประเภทของขนมอบการเลือกใช้ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ การคิดค านวณราคา
จ าหน่าย การวางแผนการจัดการเป็นล าดับขั้นตอน  
 ฝึกทักษะการชั่ง ตวง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นล าดับขั้น มีการวางแผนการ
ท างาน การท าบัญชีรายารับ – รายจ่าย การจดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดี มีทักษะในการประกอบขนมอบ และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รู้รักความเป็นไทยและมีจิตรสาธารณะ 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความเหมายของขนมอบได้ 
๒. อธิบายประโยชน์และความส าคัญของขนมอบได้ 
๓. จัดกลุ่มขนมไทยได้ 
๔. เลือกใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขนมอบได้ 
๕. วางแผนการท างานผลิตขนมอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๖. ผลิตขนมอบได้ตามแผนการท างาน 
๗. ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคาขายได้ 
๘. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได้ 
๙. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งหมด  ๙ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๒๓ อาหารว่าง ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของอาหารว่าง อาหารว่างในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดการวิเคราะห์
การท างานแบบกระบวนการกลุ่ม การเขียนโครงงานอาชีพ แสวงหาความรู้พ้ืนฐานในการประออบอหาร 
หลักการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาส่วนผสม การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร
ว่าง การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย คิดราคาต้นทุนและการก าหนดราคาขาย สุขลักษณะของ     ผู้ประกอบ
อาหาร หลักการท างานในครัว คุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาหาร 
 ฝึกทักษะเพ่ือหาประสบการณ์ด้านอาชีพ การประกอบอาหารว่างเพ่ือจัดจ าหน่าย โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติ 
 เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ท างานโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ด้วย
ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ใฝ่รู้ อดทนและเห็นคุณค่าของการท างาน ท างานอย่างมีความสุข มีกิจนิสัยใน
การท างานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของอาหารว่าง และอาหารว่างในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

๒. การจัดการวิเคราะห์งาน และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่ม การเขียนโครงงานอาชีพ 
๓. แสวงหาความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารว่างเก่ียวกับหลักการการเลือกซ้ือและเก็บรักษา

ส่วนผสม 
๔. มีทักษะฝึกประสบการด้านอาชีพ ในการประกอบอาหารว่าง เพื่อจัดจ าหน่าย โดยใช้ทักษะ

กระบวนการกลุ่ม 
๕. ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่าถูกวิธี 
๖. ท างานดว้ยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มุ่งมั่น อดทน 
๗. มุ่งม่ันท างานจนส าเร็จ เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานอย่างมีความสุข มีกิจนิสัยที่ดีต่อการ

ท างาน ด้วยความรอบคอบปลอดภัยและสะอาด 
๘. ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคาขายได้ 
๙. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได ้

รวมทั้งหมด  ๙ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๒๔ การแปรรูป ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการท างานการจัดการ การ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหาร  มีทักษะกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีค้นหาข้อมูลสารสนเทศ เลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีต สะอาด    เป็นระเบียบในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  มี เ จ ต ค ติ ที่ ดี  ต่ อ ง า น ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า   ถู ก วิ ธี แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด 
          ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น เช่นการตากแห้ง รมควัน หมักดอง การแช่อิ่ม   
ใช้อุณหภูมิสูง ใช้สารเคมีปรุงแต่งอาหาร น าเทคโนโลยี สร้างสรรค์และปรับปรุง พัฒนาเหมาะสมกับงาน โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุง   การ
ท างาน  น าเสนอผลงานและแนวทางประกอบอาชีพเพ่ือให้ท างานได้ถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัยท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการถนอมอาหาร เพ่ิมคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคและ
น าชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา ความหมายความส าคัญ ประโยชน์ของการถนอมอาหาร 
๒. บอกสาเหตุที่ท าให้เกิดการเน่าเสียของอาหารและบอกหลักการถนอมอาหารได้ 
๓. อธิบายวิธีการถนอมอาหารด้วยการก าจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

ได้ถูกต้อง 
๔. อธิบายวิธีการข้ันตอนการถนอมอาหารแบบต่าง ๆได้ 
๕. เครื่องมือเครื่องใช้ การเก็บ ซ่อมแซม ดัดแปลง บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการถนอม

อาหารได้ 
๖. ปฏิบัติการถนอมอาหารได้ตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  ประเมินผลและ

แก้ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานได้ 
๗. ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการถนอมอาหารได้อย่างประยัดและคุ้มค่ามี

เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานการถนอมอาหาร 
๘. เต็มใจปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ 

ประหยัด และอดออม 
๙. แสวงหาความรู้เรื่องการถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร การน าเนอผลงาน 

จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถิ่นและในอินเตอร์เน็ต ได้ 
๑๐. ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคาขายได้ 
๑๑. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได้ 

รวม ๑๑ ผลการเรียนรู้  



ห น ้ า  | ๑๗๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๒๕ การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการออกแบบตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน  
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ  การแก้ไข และบ ารุงรักษาจักรเย็บผ้า  การตัดเย็บตะเข็บด้วยมือ    
และจักร การตัดเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวชนิดต่าง ๆ  การเลือกและค านวณผ้า  การออกแบบและตัดเย็บ        
เครื่องใช้ในบ้าน เช่น ปลอกหมอน ผ้าเช็ดมือ  ผ้าคลุมที่ใส่กระดาษทิชชูและผ้าจับของร้อน เป็นต้น     

ปฏิบัติทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ  การ
แก้ไข บ ารุงรักษาจักรเย็บผ้า  การตัดเย็บตะเข็บด้วยมือและจักร การตัดเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวชนิดต่าง ๆ  การ
เลือกและค านวณผ้า การออกแบบและตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ปลอกหมอน ผ้าเช็ดมือ  ผ้าคลุมที่ใส่
กระดาษทิชชูและผ้าจับของร้อน เป็นต้น   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการท างานออกแบบตัดเย็บ
เครื่องใช้ในบ้านได้   

มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  ใช้พลังงานทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน  เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการตัดเย็บเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ 
๒. บอกชื่อ หน้าที่ วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บชนิดต่าง ๆ ได้ 
๓. ปฏิบัติการแก้ไข บ ารุงรักษาจักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
๔. ปฏิบัติการตัดเย็บตะเข็บด้วยมือและจักรได้ 
๕. ปฏิบัติการตัดเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวชนิดต่าง ๆ ได้ 
๖. คิดค านวณราคาค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม 
๗. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได้ 

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๒๖  ขนมไทย ๒  
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
  
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปในการท าขนมไทย  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับท าขนมไทย  
การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง เทคนิคการท าขนมไทย การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาขนม
ไทยไว้ได้นานถูกสุขลักษณะและการสุขาภิบาลอาหาร 

ปฏิบัติงานส ารวจความต้องการของตลาดผู้บริโภค และแหล่งวัสดุเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ใน
การท าขนมไทยแต่ละชนิด ท าขนมไทย บรรจุและเก็บ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จดบันทึก
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม การแสวงหา
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การจัดการ การอภิปราย น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้และตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน
อย่างมีเหตุผล 
      เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน และตรงเวลา มีทักษะ
เกี่ยวกับการท าขนมไทย ท างานด้วยความมุ่งมั่น มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อยู่
อย่างพอเพียง จัดแสดงผลงาน ด้วยความชื่นชมและความภาคภูมิใจ 
   
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับส่วนผสมที่ส าคัญในการท าขนมไทย 
๒. มีความรู้ความเข้าใจ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับขนมไทยแต่ละชนิด 
๓. เก็บรักษาและตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องปรุงสดและเครื่องปรุงแห้งที่มีคุณภาพดี 
๔. มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคการท าขนมไทย สามารถบรรจุ เก็บรักษาขนมไทย

ไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕. มีการวางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติการผลิตขนมไทยได้ตามรายการที่ก าหนด 
๖. คิดค านวณราคาค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม 
๗. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได้ 

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ห น ้ า  | ๑๗๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๒๗ อาหารไทย ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการประกอบอาหารส าหรับบริการ การวางแผน การจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และ
อุปกรณ์ การก าหนดรายการอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร หลักการจัดบริการอาหาร หลักสุขาภิบาล
อาหาร  
 ปฏิบัติงานก าหนดรายการอาหาร วางแผนและจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอุปกรณ์การบริการ 
ประกอบอาหารตามรายการที่ก าหนด ฝึกมารยาทในการเสิร์ฟและการต้อนรับ กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน การ
จัดบริการ ก าหนดราคาค่าบริการ ค านวณค่าใช้จ่าย ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการจัดรายการอาหาร การประกอบอาหารตามสัดส่วนต าหรับอาหาร 
และให้บริการได้ 
 เพ่ือให้มีความเสียสละในการท างาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน          ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างประหยัด คุ้มค่า 
ถูกวิธี และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกกระบวนการประกอบอาหารส าหรับบริการ หลักการจัดบริการอาหาร และหลักการ
สุขาภิบาลอาหารได้ 

๒. บอกการจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ 
๓. บอกหลักการจัดรายการอาหารและเทคนิคการประกอบอาหารได้ 
๔. สามารถก าหนดรายการอาหาร วางแผนและจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอุปกรณ์การบริการ

ได ้
๕. สามารถประกอบอาหารตามรายการที่ก าหนด ฝึกมารยาทในการเสิร์ฟและการต้อนรับ กิจนิสัยใน

การปฏิบัติงานได้ 
๖. สามารถก าหนดราคาค่าบริการ ค านวณค่าใช้จ่าย ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได้ 
๗. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลได้ 

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๔๑ การปลูกไม้เลื้อย     
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของไม้เลื้อย ประเภทของไม้เลื้อย การตลาดของการผลิต
ไม้เลื้อยในรูปแบบต่างๆ เข้าใจและทราบแนวการผลิตไม้เลื้อยที่มีความต้องการส าหรับผู้บริโภค รู้จักชนิดและ
พันธุ์ของไม้เลื้อย  ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปลูก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการ
เจริญเติบโต วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกไม้เลื้อย การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูกไม้เลื้อย วิธีการเตรียมดิน การ
ขึ้นค้าง การตดัแต่งก่ิง การให้ปุ๋ยและน้ าที่เหมาะสม  ชนิดและการเข้าท าลายของศัตรูพืชที่ส าคัญ วิธีการป้องกัน
และก าจัดโรคและแมลง การเก็บเก่ียว การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว วิธีการเก็บรักษาไม้เลื้อยก่อนการจ าน่าย  
  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด การเลือกชนิดอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการปลูกไม้เลื้อย ฝึก
ทักษะการปลูกไม้เลื้อยชนิดต่างๆ โดยเริ่มเพาะเมล็ดไม้เลื้อย การย้ายกล้า ปฏิบัติการเตรียมดิน การปฏิบัติดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิต ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายและจัดจ าหน่าย จดบันทึกการการ
ปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล  
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการผลิตไม้เลือ้ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคม  มี
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการท างาน  ได้แก่  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัดและอดทน  
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร  
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของไม้เลื้อยได้ 
๒. จ าแนกประเภทของไม้เลื้อยได้ 
๓. เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดได้ 
๔. รู้จักชนิด ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ที่ส าคัญของไม้เลื้อย 
๕. สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีของไม้เลื้อยได้ 
๖. อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้เลื้อยได้ 
๗. เลือกชนิดอุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสมกับการปลูกไม้เลื้อยได้ 
๘. ปฏิบัติการเตรียมดินเพาะปลูกได้ 
๙. ปฏิบัติการปลูกไม้เลื้อยได้ 
๑๐. ปฏิบัติ ดูแลรักษาไม้เลื้อยได้ (การบ ารุงดิน การให้น้ า การใส่ปุ๋ย และการป้องกันก าจัดศัตรูพืช) 
๑๑. สามารถเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตได้ 
๑๒. จัดเตรียมผลผลิตเพ่ือการจ าหน่าย และจ าหน่ายผลผลิตได้ 
๑๓. บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ และประเมินผลได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๑๓ ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๔๒ การท าเกษตรผสมผสาน 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสภาพของอาชีพทางด้านการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์และพืช
กับสัตว์ การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการฟาร์ม การวางแผน การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน  
 วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดพืชหรือสัตว์ที่จะท าเกษตรผสมผสาน วางแผนจัดระบบท าเกษตรผสมผสาน
ในพ้ืนที่ที่ก าหนด ปฏิบัติและด าเนินงานตามแผน ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่ายผลิตผล จด
บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และประเมินผล 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการท าเกษตรผสมผสาน และจ าหน่ายผลิตผลได้ 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า ถูกวิธีและตัดสินใจเลือก  อาชีพที่หลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สามารถความหมาย ความส าคัญ สภาพตลาดพืชและสัตว์ในการท าการเกษตรแบบ 
ผสมผสานได ้

๒.  สามารถวางแผน ขั้นตอนการจัดระบบ การท าเกษตรผสมผสาน การจัดการฟาร์มได้ 
๓.  สามารถออกแบบจ าลองพ้ืนที่ที่ก าหนดในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แบบเกษตรเกษตร 

ผสมผสานได ้
๔.  สามารถเลือกชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ก าหนดไปด าเนินการปฏิบัติในพ้ืนที่ได้ 
๕.  สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงาน ค านวณค่าใช้จ่าย ในการท าเกษตรผสมผสานได้ 
๖.  สามารถสรุปประเมนิผลการท าเกษตรผสมผสานได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๔๓ การเลี้ยงโคนม 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ประเภทของโคนมที่น ามาเลี้ยง พันธุ์ สถานที่ โรงเรือน และอุปกรณ์ อาหารและการ
ให้อาหาร การป้องกันโรคและศัตรู การเลี้ยงดู การผสมพันธุ์ 
 ส ารวจและวิเคราะห์ ความต้องการของตลาดการเลี้ยงโคนมในท้องถิ่น เลือกพันธุ์โคนม เตรียมสถานที่  
โรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงดูตามอายุ เตรียมการและให้อาหาร เลี้ยงดู ป้องกันโรคและศัตรู ผสมพันธุ์ ค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่ายและประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ การเลี้ยงโคนม และมีทักษะในการเลี้ยงดูให้อาหาร ป้องกันโรคและศัตรู 
ผสมพันธุ์สัตว์ใหญ่และจ าหน่ายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สามารถบอกความหมาย ความส าคัญ สภาพตลาดของการเลี้ยงโคนมได้ 
๒.  สามารถบอกประเภท พันธุ์โคนม สถานที่ในการเลี้ยงที่เหมาะสม โรงเรือนและ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมได้ 
๓.  สามารถบอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตของการเลี้ยงโคนมได้ 
๔.  สามารถเลือกพันธุ์โคนมที่จะน ามาเลี้ยง เลือกอาหารและการให้อาหารโคนมได้ 
๕.  สามารถบอกข้ันตอนการเลี้ยงโคนมในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตของโคนมแต่ละ 

ประเภทได้ 
๖. สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติการเลี้ยงโคนมได้ 
๗.  สามารถค านวณค่าใช่จ่ายในการเลี้ยงโคนมในแต่ละชนิดได้ 
๘.  สามารถประเมินผลการเลี้ยงโคนมได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๘ ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๔๔ การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 

อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชไร่ การจ าแนกพืชไร่ การตลาดของการผลิตพืชไร่
ในรูปแบบต่างๆ เข้าใจและทราบแนวการผลิตพืชไร่ที่มีความต้องการส าหรับผู้บริโภค รู้จักชนิดและพันธุ์ของพืช
ไร่  ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิธีการปลูก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโต 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชไร่ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูกพืชไร่ วิธีการเตรียมดิน การตัดแต่งกิ่ง การให้
ปุ๋ยและน้ าที่เหมาะสม  ชนิดและการเข้าท าลายของศัตรูพืชที่ส าคัญ วิธีการป้องกันและก าจัดโรคและแมลง การ
เก็บเก่ียว การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว วิธีการเก็บรักษาพืชไร่ก่อนการจ าน่าย  
  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด การเลือกชนิดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ ฝึกทักษะ
การปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยเริ่มเพาะเมล็ดพืชพืชไร่ การย้ายกล้า ปฏิบัติการเตรียมดิน การปฏิบัติดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิต ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายและจัดจ าหน่าย จดบันทึกการการ
ปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล  
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการผลิตพืชไร่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคม  มี
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการท างาน  ได้แก่  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัดและอดทน  
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร  
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชไร่ได้ 
๒. จ าแนกประเภทของพืชไร่ได้ 
๓. เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดได้ 
๔. รู้จักชนิด ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ที่ส าคัญของพืชไร่ 
๕. สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีของพืชไร่ได้ 
๖. อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชไร่ได้ 
๗. เลือกชนิดอุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ได้ 
๘. ปฏิบัติการเตรียมดินเพาะปลูกได้ 
๙. ปฏิบัติการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจได้ 
๑๐. ปฏิบัติ ดูแลรักษาพืชไร่ได้ (การบ ารุงดิน การให้น้ า การใส่ปุ๋ย และการป้องกันก าจัดศัตรูพืช) 
๑๑. สามารถเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตได้ 
๑๒. จัดเตรียมผลผลิตเพ่ือการจ าหน่าย และจ าหน่ายผลผลิตได้ 
๑๓. บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ และประเมินผลได้ 

รวมทั้งหมด   ๑๓ ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๔๕ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
  
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิเคราะห์ วางแผน ส ารวจลักษณะของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านป่าเด็ง อธิบายประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันในชุมชน การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับบริบท
แวดล้อมทางสังคม และการพัฒนาชุมชน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและการเกษตร ผลกระทบทางสังคมกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง
การเกษตร 

มีความรับผิดชอบ  ขยันอดทนประหยัด ซื่อสัตย์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
๒. อธิบายลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
๓. อธิบายประเภทของภูมิปัญญาได้ 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านป่าเด็ง 
๕. .อธิบายความสัมพันธ์ของภูมิปัญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตได้ 
๖. รู้และเข้าใจความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาการเกษตรได้ 
๗. อธิบายผลกระทบทางสังคมกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
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ง ๓๐๒๔๖ เกษตรอินทรีย์ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการท าเกษตรอินทรีย์ หลักพ้ืนฐานของการท าเกษตร
อินทรีย์หลักการผลิตพืชอินทรีย์ สถานการณ์การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับดิน 
สมบัติของดิน  ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ค่า pH ของดิน ธาตุอาหารของพืช วิเคราะห์ธาตุอาหารในมูลสัตว์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตพืชอินทรีย์ ฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑   การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์น้ าโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒  การผลิตปุ๋ยพืชสดและการใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน การ
ปลูกการปฏิบัติและการดูแลรักษาพืชอินทรีย์ 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการท าเกษตรอินทรีย์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคม 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตเกษตร มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการท างาน  ได้แก่  
ความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัดและอดทน  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร  
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ได้ 
๒. อธิบายหลักการพ้ืนฐานของการท าเกษตรอินทรีย์ได้ 
๓. อธิบายสถานการณ์การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยได้ 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิน สามารถเลือกดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชได้ 
๕. อธิบายธาตุอาหารที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
๖. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออินทรียวัตถุได้ 
๗. ศึกษาและวิเคราะห์ธาตุอาหารในมูลสัตว์ได้ 
๘. อธิบายวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ า และปุ๋ยพืชสดได้ 
๙. ปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ า และปุ๋ยพืชสดได้ 
๑๐. บอกประโยชน์ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ า และปุ๋ยพืชสดได้ 
๑๑. ปฏิบัติการปลูก การดูแลรักษาพืชอินทรีย์ได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๑๑ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๘๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๖๒ ช่างเชื่อมไฟฟ้า 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ความปลอดภัย วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือการใช้
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน การประกอบติดตั้งเครื่องเชื่อมฟ้า การเลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้เหมาะสมกับชนิด
ขนาดของงาน กฎระเบียบต่างๆขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการเชื่อมแบบต่างๆ 
             มีทักษะในการปฏิบัติงานเชื่อมในต าแหน่งท่าต่างๆ พร้อมทั้งสามารถประกอบติดตั้งการท างานของ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ เลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและ
ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าได้ 
          เพ่ือให้  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น   
๒. นักเรียนสามารถบอกชื่อเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมได้  
๓. สามารถบอกกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
๔.  สามารถประกอบติดตั้งการท างานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  
๕.  สามารถเลือกใช้กระแสได้ถูกต้องกับงาน   
๖.  สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าแบบต่างๆได้  
 

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๘๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
ง ๓๐๒๖๓ ช่างไฟฟ้า 

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
  
ค าอธิบายรายวิชา 

             ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัไฟ
ฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับงาน กฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร การเดินสายวิธีการต่างๆ การ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การแก้ไขข้อขัดข้องทางไฟฟ้า การส ารวจแหล่งบริการในท้องถิ่นและการก าหนด
ราคาค่าบริการในการท างาน 
             สามารถบอกแหล่งก าเนิดไฟฟ้าและชนิดของไฟฟ้า ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการเดิน
สายไฟฟ้าแบบต่าง เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายและอุปกรณ์การเดินสายไฟแบบต่างๆ ติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆ ปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง แก้ไขข้อขัดข้อง
และซ่อมแซม ท างานด้วยความปลอดภัย ส ารวจแหล่งบริการในท้องถิ่นและสามารถก าหนดราคา
ค่าบริการได้  
          เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและ
ตัดสินใจเลือกอาชีพที่หลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  นักเรียนสามารถบอกกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล  
๒.   อธิบายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้า  
๓.   บอกวิธีการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า 
๔.   มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 
๕.   สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าได้ถูกต้องตามระเบียบการไฟฟ้า  
๖.  บอกข้อขัดข้องและซ่อมแซมข้อขัดข้องได้   
๗.  ส ารวจแหล่งบริการในท้องถิ่นและก าหนดราคาค่าบริการได้ 
 

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๖๔ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
รายวิชา เพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐  ชั่วโมง  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
                  ศึกษาหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ความปลอดภัยในการท างาน การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างาน วิธีการข้ันตอนการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ให้บริการและการคิดราคาค่าใช้จ่าย 
                   บอกหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท    เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตามวิธีการข้ันตอนได้อย่างเหมาะสม สามารถให้บริการใน
การซ่อม และคิดค านวณค่าใช่จ่าย 
          เพ่ือให้  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย ปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้นและความตรงต่อเวลา 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆได้ 
๒. บอกหลักแห่งความปลอดภัยในการท างาน  
๓. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานได้ถูกต้อง  
๔. บอกวิธีการข้ันตอนในการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ 
๕. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนกระบวนการการปฏิบัติงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
๖. สามารถคิดค านวณราคาค่าบริการและค่าใช้จ่ายได้   

 
รวมท้ังหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ง ๓๐๒๖๕ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา ๔๐ ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ๔จังหวะและ ๒ จังหวะ  ส่วนประกอบและการท างานของ
อุปกรณ์ต่างๆของรถจักรยานยนต์ เครื่องมือและการเลือกใช้เครื่องมือในการท างาน การถอดประกอบชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ การท าความสะอาดท่อไอเสีย การปรับโซ่ การตั้งซี่ล้อ ปะยาง การซ่อมเครื่องยนต์ การให้บริการ
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และการคิดราคาค่าบริการ 

   อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ๔จังหวะและ ๒ จังหวะ  บอส่วนประกอบและการ
ท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการท างานอย่างถูกต้องปลอดภัย ปฏิบัติงานท า
ความสะอาดท่อไอเสีย การปรับตั้งโซ่ การขันซี่ล้อดึงสมดุล การปะยาง การเติมลมยาง ระบบห้ามล้อ แบตเตอรี่ 
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ ระบบจุดระเบิดและน้ ามันเชื้อเพลิง ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ คิด
ค านวณราคาค่าใช้ 
            เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกหลักการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ๒ จังหวะ และ ๔  จังหวะ 
๒. บอกชื่อหน้าที่และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ได้ 
๓. บอกชื่อเครื่องมือ การใช้งานและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
๔. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้ 
๕. สามารถปฏิบัติงานการท าความสะอาดท่อไอเสีย การปรับโซ่ การตั้งซี่ล้อ ปะยางได้ 
๖. ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์ที่ช ารุดบกพร่องได้ 
๗. สามารถให้บริการ บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ คิดค านวณราคาค่าใช้จ่ายได้ 
 

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้  
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ง๓๐๒๘๒ กฎหมายธุรกิจ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       เวลา ๔๐ ชั่วโมง   

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล  นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่ส าคัญ  ได้แก่  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  
เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  จ้างแรงงาน  จ้างท าของ  ฝากทรัพย์  ยืม  ค้ าประกัน  จ านอง  จ าน า  ตัวแทน  นายหน้า  
ประนีประนอมยอมความ  ตั๋วเงิน  และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
   โดยผ่านการการท างานดังต่อไปนี้  ๑.  วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมายธุรกิจที่พบบ่อย ๆ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ  ๒.  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจ าวันได้            
                      ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่น  อดทน  ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. ศึกษาความหมายของบุคคลธรรมดา  สถานะของบุคคล  ผู้เยาว์  ผู้แทน  คนไร้ความสามารถ  คน
เสมือนไร้ความสามารถ  นิติบุคคล  สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลได ้

๒. ศึกษาความหมาย  ประเภท  วัตถุประสงค์  และแบบของนิติกรรม  ตลอดจนอธิบายการแสดง
เจตนา  โมฆะกรรม ผลของโมฆะกรรม  โมฆียะกรรม  ผลของการบอกโมฆียะกรรมได้ 

๓. ศึกษาความหมายของหนี้  บ่อเกิดแห่งหนี้  วัตถุแห่งหนี้  ผลแห่งหนี้ การช าระหนี้  การผิดนัด
ช าระหนี้  การปลดหนี้  การหักลบกลบหนี้และผลของการหักลบกลบหนี้ 

๔. อธิบายลักษณะ ประเภท  แบบของสัญญาซื้อขาย  สัญญาขายฝากและสัญญาแลกเปลี่ยนได้   
๕. ศึกษาลักษณะและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์  สัญญาเช่าชื้อ  สัญญาจ้างแรงงาน  สัญญา

จ้างท าของ  สัญญายืมและสัญญาฝากทรัพย์ 
๖.  บอกลักษณะของสัญญาค้ าประกันได้  และสามารถอธิบายหลักการท าสัญญาค้ าประกันได้ 
๗. บอกลักษณะ สินทรัพย์ แบบของสัญญาจ านองและสัญญาจ าน าได้  ตลอดจนอธิบายการบังคับ

สัญญาได้ 
๘. อธิบายลักษณะของสัญญาตัวแทน  สัญญานายหน้า  สัญญาประนีประนอมได้ 
๙. อธิบายความหมายของตั๋วแลกเงินและเช็ค  การอาวัล  สิทธิการไล่เบี้ยและผู้ต้องรับผิดตามตั๋วเงิน  

ตลอดจนพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คได้ 
รวมทั้งหมด  ๙ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๙๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 รายวิชาพื้นฐาน    

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  

     
 รายวิชาเพิ่มเติม    

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๑  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๒  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษรอบรู้    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  
อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๐๗ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  
อ๓๐๒๐๘ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  
อ๓๐๒๑๓ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง  
อ๓๐๒๑๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ ๑  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ ๒  จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๗ การพูดสร้างสรรค์ ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๘ การพูดสร้างสรรค์ ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๑๙ การเขียนสร้างสรรค์ ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
อ๓๐๒๒๐ การเขียนสร้างสรรค์ ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง   
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รหัสวิชา  อ๓๑๑๐๑    ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษ ๑ 
 รายวิชาพื้นฐาน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะน า  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยาย
จากการฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้อง
กรองและบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนค าขอร้อง  
ค าแนะน า  ค าอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ
เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จ าลองกับบุคคลตาม
โอกาส  สถานที่ เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
เจ้าของภาษาและไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น   

โดยการค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน
และการเขียนอย่างมีมารยาท เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
  ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการท างาน   มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓  , ต.ม.๔-๖/๔ 
ต. ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓  , ต.ม.๔-๖/๔, ต.ม.๔-๖/๕ 
ต. ๑.๓ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓   ต. ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓   
ต. ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒  ต. ๓.๑ ม.๔-๖/๑,  
ต. ๔.๑ ม.๔-๖/๑    ต. ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒  
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๙๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๑๑๐๒   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษ ๒ 
 รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     
 
ค าอธิบายรายวิชา 

เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะน า  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยายจาก
การฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้องกรอง
และบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้
ตัว ประสบการณ์  เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนค าขอร้อง  ค าแนะน า  
ค าอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เป็น
สารคดีและบรรเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จ าลองกับบุคคลตามโอกาส สถานที่ 
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของเจ้าของภาษาและ
ไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น   

โดยการค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน
และการเขียนอย่างมีมารยาท เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
     ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างาน   มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
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รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๒๑๐๑     ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษ ๓ 
 รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะน า  การชี้แจง  การอธิบาย  การ
บรรยายจากการฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา 
บทร้องกรองและบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและ
แสดงความคิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนค าขอร้อง  
ค าแนะน า  ค าอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ
เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จ าลองกับบุคคลตาม
โอกาส  สถานที่ เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
เจ้าของภาษาและไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น   

โดยการค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน
และการเขียนอย่างมีมารยาท เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
  ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างาน   มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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 รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
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ค าอธิบายรายวิชา           
              เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะน า  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยาย
จากการฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้องกรอง
และบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้
ตัว ประสบการณ์  เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนค าขอร้อง  ค าแนะน า  
ค าอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสาร
คดี และบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จ าลองกับบุคคลตามโอกาส  สถานที่ 
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของเจ้าของภาษาและไทย 
เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น   

โดยการค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน
และการเขียนอย่างมีมารยาท เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างาน   มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๓๑๐๑     ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษ ๕ 
 รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     
 
ค าอธิบายรายวิชา          
 อธิบาย ระบุ  เขียนประโยค  ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  รูปแบบต่าง ๆ  ที่อ่าน  สรุป
ใจความส าคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  กิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความ
สนใจ  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาสและสถานที่  ตาม
มารยาทสังคม  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ  
ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้
ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบายได้อย่างคล่องแคล่ว 
 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ  การใช้งานต่าง ๆ  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน
ออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ โฆษณา  บทร้อยกรอง และบทละครสั้น ( skit ) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์  ข่าว  ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  สื่อสารอย่างต่อเนื่อง  พูด เขียนแสดงความต้องการ เสนอ  ตอบรับ  ตอบปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองได้อย่างเหมาะสม  ค้นคว้า  สืบค้น  บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง ที่เกิดขึ้น 
 ตระหนักถึงความส าคัญ  ประโยชน์ของการเรียนภาษาต่างประเทศ  ส าหรับการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีทักษะในการท างาน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรับผิดชอบ  สามารถบอกความ
แตกต่างระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและวลีเจ้าของภาษาได้ เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการท างาน   มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓  , ต.ม.๔-๖/๔ 
ต. ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓  , ต.ม.๔-๖/๔, ต.ม.๔-๖/๕ 
ต. ๑.๓ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓   ต. ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓   
ต. ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒   ต. ๓.๑ ม.๔-๖/๑,  
ต. ๔.๑ ม.๔-๖/๑,     ต. ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒  

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๙๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๓๑๐๒     ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษ ๖ 
 รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     
 
ค าอธิบายรายวิชา      

 เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะน า  การชี้แจง  การอธิบาย การบรรยาย 
จากการฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา  
บทร้อยกรองและบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  เข้าใจส านวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนค า
ขอร้อง  ค าแนะน า  ค าอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จ าลองกับบุคคล
ตามโอกาส  สถานที่ เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
เจ้าของภาษาและไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น   

โดยการค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน
และการเขียนอย่างมีมารยาท เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการท างาน   มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓  , ต.ม.๔-๖/๔ 
ต. ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓  , ต.ม.๔-๖/๔, ต.ม.๔-๖/๕ 
ต. ๑.๓ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓    
ต. ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒ ,  ต.ม.๔-๖/๓   
ต. ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒    
ต. ๓.๑ ม.๔-๖/๑,  
ต. ๔.๑ ม.๔-๖/๑,      
ต. ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ต. ม.๔-๖/๒  

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๙๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๑๒๐๑     ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา  

สรุปใจความส าคัญ   ศึกษาแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  กิจกรรม  ข่าวเหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ  ใช้ภาษา น้ าเสียง  กริยาท่าทาง  เหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาสและ
สถานที่  ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิตความคิด  ความเชื่อ
ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา  เลือกใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

พูดบรรยายความรู้สึก  แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่นสังคม  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง  กริยาท่าทางอย่างเหมาะสม 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์  ตรงต่อ
เวลา  และมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  พูดบรรยายความรู้สึก  เกี่ยวกับกิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
๒. สรุปใจความส าคัญ จากเรื่องที่ฟังได้ 

๓. สนทนา  เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ภาษา น้ าเสียง  กริยาท่าทางได้เหมาะสมกับบุคคล  

๔. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 

๕. พูด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ข่าว ประสบการณ์ได้ 

๖. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 

๗. ตอบค าถามจากเรื่อง ได้ถูกต้อง 

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๙๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
รหัสวิชา  อ๓๑๒๐๒      ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  

 รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

      
      ค าอธิบายรายวิชา   

        ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายในด้านการอ่านและการเขียน  ข้อความ บทความ  
บทร้อยกรอง     ข่าว   เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา    เพ่ือสื่อความคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น  และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน โดย
ใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาท   มีทักษะการเขียนสื่อความใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง รู้จักแสวงหาความรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเหมาะสมและมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมท่ีเหมาะสม มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  

ผลการเรียนรู้ 
๑. อ่านออกเสียงข้อความ  ค า  ประโยคและบทอ่านประเภทต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

ออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 
๒. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นจากท่ีฟังและอ่านได้ 
๓. น าเสนอความคิดเห็นจากบทอ่านได้ 
๔. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนดในชีวิตประจ าวัน 
๕. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและคนไทย 
๖. เข้าใจและตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงโดยถ่ายโอนเป็นข้อความท่ีใช้ถ้อยค าของตนเองได้ 
๗. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองจาก 

 เรื่องต่างๆได้ 
๘. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาระอ่ืนได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๙๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
รหัสวิชา  อ๓๒๒๐๑      ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

      
      ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การกล่าวขอบคุณ  การ
กล่าวขอโทษ การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน การให้ข้อมูลและค าแนะน าตามโอกาส สถานการณ์
และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา  การสนทนา  การแสดงความรู้สึก  การเล่า
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งการพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ  

โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณา
การกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชน
และโลก 

ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ  สามารถด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่
เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งม่ันในการท างาน มีจิตส านึกและรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านได้ 

๒. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่ก าหนด  ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ต่างๆเพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนด 

๔. แสดงบทบาทสมมติตาม สถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดได้ 
๕. น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๖. ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวต่างๆได้ 
๗. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทยได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
รหัสวิชา  อ๓๒๒๐๒      ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา  
            ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถามและบอกท่ีตั้ง ทิศทาง การขอและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ การรับ
ประธานอาหารอย่างมีมารยาทตามโอกาส  สถานการณ์และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  การสนทนา  การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อความหมายที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์  การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ  

โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณา
การกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชน
และโลก 
                ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ  สามารถด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่
เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งม่ันในการท างาน มีจิตส านึกและรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

๑. ระบุ บอกหรือจ าแนก ค า วลี ประโยค ชนิดของค า จากการฟังหรืออ่านได้ 
๒. บอกรายละเอียดของค า วลี ประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาจากการฟังหรืออ่านได้ 
๓. อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและ

เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านได้ 
๔. ใช้ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ต่างๆเพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนด 
๕. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยรู้จักควบคุม

ตนเอง  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๗. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 
๘. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 

 
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 



ห น ้ า  | ๒๐๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
รหัสวิชา  อ๒๐๒๐๕   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษรอบรู้ 

 รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖                                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

      
      ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาการใช้ประโยคและฝึกอ่านออกเสียงบทอ่าน ข่าว บทความ ประเภทสารคดีและบันเทิงคดีโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตีความ และสรุปความ โดยใช้ภาษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมในการถ่ายทอด 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะคิดวิเคราะห์ สรุปความ และมีเจตคติท่ีดีในการใช้ภาษา และมีความเข้าใจใน
ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน 
2. วิเคราะห์ความ สรุปความจากเรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
3. บอกรายละเอียดและเรียงล าดับเหตุการณ์ที่อ่านจากสื่อต่างๆได้ 
4. น าความรู้ด้านค าศัพท์ที่ได้จากบทอ่านมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
5. มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาและมุ่งม่ันในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๒๐๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๒๐๒๐๖   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 
 รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

      
      ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับบทอ่าน ค าแนะน า การ์ตูน บทกลอน ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ การตีความข้อมูล 
การใช้ภาษาในการน าเสนอ การถ่ายโอนข้อมูลได้ถูกต้องตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูล 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นประโยชน์ในการที่จะน าภาษามาใช้พัฒนาตนเอง     มีวินัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจและตีความบทอ่านและบอกรายละเอียดได้ 
3. น าเสนอ/ถ่ายโอนข้อมูลได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๗   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ค าศัพท์ โครงสร้างทางภาษา บทสนทนา เรื่องเล่า ข้อความจาก
สื่อต่างๆ เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 

โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณา
การกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชน
และโลก 
 เพ่ือให้ใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ได้อย่างกว้างขวาง เหมาะสมกับกาลเทศะ  และเห็นคุณค่า 
ประโยชน์ของการเรียนภาษาด้วยความเพลิดเพลิน มีความสุ และด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มี
ความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตส านึกและรักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
๒. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ สามารถด าเนินการ    สื่อสาร   
     ได้อย่างต่อเนื่อง 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
๔. ตระหนักในคุณค่าของภาษา วัฒนธรรมต่างๆที่เรียนมา และน าความรู้ ความเข้าใจมา  ประยุกต์ใช้ใน

การ พัฒนาตนเองและสังคม 
 

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๘   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ค าศัพท์ โครงสร้างทางภาษา บทสนทนา เรื่องเล่า ข้อความจาก
สื่อต่างๆ เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 

โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณา
การกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชน
และโลก 
 เพ่ือให้ใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ได้อย่างกว้างขวาง เหมาะสมกับกาลเทศะ  และเห็นคุณค่า 
ประโยชน์ของการเรียนภาษาด้วยความเพลิดเพลิน มีความสุ และด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มี
ความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตส านึกและรักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
๒. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ สามารถด าเนินการ    สื่อสาร   
     ได้อย่างต่อเนื่อง 
๓. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
๔. ตระหนักในคุณค่าของภาษา วัฒนธรรมต่างๆที่เรียนมา และน าความรู้ ความเข้าใจมา  ประยุกต์ใช้ใน

การ พัฒนาตนเองและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐๕ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๙   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-                             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว  เรื่องราว  สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว  เรื่องราว  สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 

๒. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว  เรื่องราว  สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 

๓. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๔. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว ข่าว  เรื่องราว     

สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 
 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๒๐๖ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๐   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว  เรื่องราว  สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟังพูด คิด แก้ปัญหา สืบค้น สรุป วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเหน็และน าเสนอข้อมูล 

เพ่ือให้มีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เรื่องราว  สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 

๒. น าเสนอข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เรื่องราว  สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 

๓. สรุป จับใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ 
๔. แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เรื่องราว   

สถานการณ์ ประเด็นต่างๆ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก 
 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐๗ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๑   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
                    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ 
งานช่างต่างๆ  การอ่านคู่มือ  ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน  คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ 
ขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝีกงาน 
กฎระเบียบการปฏิบัติงาน  แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานง่ายๆ 
การเขียนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน  การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษา 
และการแสวงหาความรู้ด้านอาชีพด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟัง – ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโสตทัศน์ 
2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
3. อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. สาธิตและน าเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงานช่าง 
6. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐๘ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

 
รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๒   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 

 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา 

     ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า  สืบค้น  บันทึก  สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสือ     สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  สังเกตความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความเชื่อ  และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  น าไปใช้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม  ในสถานการณ์จริง  /สถานการณ์จ าลอง  ที่
เกิดข้ึนใกล้ตัว   ห้องเรียน  ชุมชน  และสังคม 

  พูด/  สนทนา / อธิบาย  เขียน  บทสนทนา   ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง 
ๆ ที่ก าหนดให้  เช่น  ข่าว ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  ละครสั้น  เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว  ทั้งในท้องถิ่น และสังคมโลก 

 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยใช้น้ าเสียง กิริยา ท่าทางเหมาะสมในสถานการณ์จริง   สถานการณ์
จ าลอง  กับระดับของบุคคล  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  มีความรัก ความเข้าใจใน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 

 
ผลการเรียนรู้  

๑. นักเรียนสามารถฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการโรงแรมแล้วตอบค าถามได้ 
๒     นักเรียนค้นคว้า  ศึกษา หาข้อมูลเกี่ยวกับการโรงแรม แล้วน าเสนอได้หลากหลายวิธี 
๓     นักเรียนน าเสนอเป็นรายบุคคล  และรายกลุ่ม ด้วยความถูกต้อง และคล่องแคล่ว 
๔     นัก เรียนเข้าใจ และมีความรู้ ขององค์กร  และการบริหารงานโรงแรมได้ 
๕     นักเรียนสามารถให้ข้อมูล  อธิบาย  ในการติดต่อ  การเข้าพัก  การให้การบริการของงานโรงแรมได้ 
๖     นักเรียนสามารถแสดงบทละคร  บทสนทนา  บทบาทสมมติ  เกี่ยวกับการโรงแรมได้ 
๗     นักเรียนสามารถบอกความหมายของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม ( English  for the 

Hotel) ได้ถูกต้อง 
๘    นักเรียนมีความสุข  ความสนุกสนาน ในการศึกษา  ค้นคว้า    ข้อมูลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ 

นวัตกรรม ที่ทันสมัยได้อย่างคล่องแคล่ว 
 

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
           
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐๙ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๓   ชื่อวิชา   การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา           

ศึกษาเทคนิคการอ่าน   การเดาความหมายค าศัพท์   การสรุปความ  การหาหัวเรื่อง  ใจความหลัก  
ใจความส าคัญแกละข้อมูลโดยละเอียด จากการอ่านบทอ่าน  สิ่งตีพิมพ์  ประเภทบันเทิงคดี   ค าแนะน า  ค า
ชี้แจง บทความ และเรื่องสั้น  

โดยการใช้สื่อสิงพิมพ์เป็นความเรียงและใช่ความเรียง และสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายทันสมัย โดยใช้
กระบวนการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การะบวนการค้นคว้า สืบค้น 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง เห็นคุณค่าของ
การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. จับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
๒. บอกรายละเอียดได้ 
๓. สรุปความหรือตีความเรื่องที่อ่านได้ 
๔. บอกความหมายของค าอ้างอิงที่ใช้ในบทอ่านได้ 
๕. บอกความหมายค าศัพท์ ส านวน และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๑๐ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๔   ชื่อวิชา   การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๒ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา         

ศึกษาค าชี้แจง ค าอธิบาย  ค าบรรยาย  ประกาศ  ข่าว โฆษณา  ประโยค  ข้อความ  สื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง สารคดี  บันเทิงคดี ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ เรื่องสั้น เหตุการณ์ในท้องถิ่น บทกลอน ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ข้อมูลการศึกษาต่อ และข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  

โดยใช้กระบวนการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การะบวนการค้นคว้า 
สืบค้น บันทึกและสรุป  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง             มี
สุนทรียภาพทางภาษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ภาอังกฤษเพ่ือการท างาน การอาชีพแกละการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายที่อ่าน 
๒. อธิบายเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน 
๓. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  สรุปใจความส าคัญ จากการวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน 
๔. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 

ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและเขียน 
๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๑๑ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๕   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา         

ศึกษาค าศัพท์ วลี ส านวน ประโยค บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆและแบบทดสอบชนิดต่างๆ เพ่ือฝึก
การท าแบบทดสอบโดยการศึกษาหลักภาษาและน าปัญหาที่พบมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม  

โดยใช้การสืบค้น และค้นคว้า รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและการอภิปรายปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการท าแบบทดสอบ และเพ่ิมความมั่นใจและความพร้อมใน
การท าแบบทดสอบต่างๆในสถานการณ์จริง  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้เข้าใจถึงโครงสร้างทางภาษา จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
๒. เพ่ือสามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ในประโยคและแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบอกเหตุ

ผลได้ 
๓. เพ่ือใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือขยายโลกทัศน์จาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ 
๔. เพ่ือมีความพร้อมในการท าแบบทดสอบต่างๆในสถานการณ์จริง 

 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๒๑๒ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๖   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๒ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา         

ศึกษาความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ  ส านวน  บทกลอน  ของภาษา ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวบรวมวิเคราะห์
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

โดยการพูดและการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ   
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมี

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกส่วนประกอบที่ส าคัญของประโยคได้ 
๒. วิเคราะห์ส่วนที่ผิดของไวยากรณ์ในประโยค และแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งบอกเหตุผลได้ 
๓. ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ

ประเทศได้ 
๔. น าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น  ค้นคว้าความรู้จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้และน ามาใช้ประกอบอาชีพได้ 
 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ห น ้ า  | ๒๑๓ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

รหัสวิชา  อ๓๐๒๑๗   ชื่อวิชา   การพูดสร้างสรรค์ ๑ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา         

ศึกษาการพูดแสดงความต้องการ เสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือ พูดให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น
เรื่องราว ข่าว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น 
โต้แย้งอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ใช้ภาษาสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม ตามความสนใจ 
  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่ส่งเสริมทักษะการพูด สื่อสาร กระบวนการคิดแก้ปัญหา สืบค้น
ข้อมูล สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักของเจ้าของภาษา 
  เพ่ือให้มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นประโยชน์ในการน าภาษา
มาพัฒนาตนเองรู้จักแสวงหาความรู้และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. พูดแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือได้ 
๒. พูดให้ข้อมูล สรุปความเกี่ยวกับเรื่องราว ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ

สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
๔. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในสังคมและชีวิตประจ าวันได้  
๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
๖. ใช้ภาษาสื่อสารได้ในสถานการณ์จริงและจ าลอง 

 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๑๔ 

 

หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

อ๓๐๒๑๘     การพูดสร้างสรรค์ ๒ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา         
           ศึกษาการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องราว ข่าว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม สนทนาโต้ตอบ พูดอภิปรายแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น โต้แย้งอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ใช้ภาษาสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตามความสนใจ
สืบค้นและค้นคว้าข้อมูลจากสื่อ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่ส่งเสริมทักษะการพูด สื่อสาร กระบวนการคิดแก้ปัญหา สืบค้น
ข้อมูล สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักของเจ้าของภาษา 
  เพ่ือให้มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นประโยชน์ในการน าภาษา
มาพัฒนาตนเองรู้จักแสวงหาความรู้และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

๒. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในสังคมและชีวิตประจ าวันได้พูดอภิปรายแสดงความรู้สึก
ความคิดเห็นการโต้แย้งอย่างมีวิจารณญาณ  

๓. พูดน าเสนอข้อมูล รายงานและผลงานต่อชุมชนอย่างมั่นใจ ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
๕. ใช้ภาษาสื่อสารได้ในสถานการณ์จริงและจ าลอง 
๖. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและค้นคว้าข้อมูลจากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
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อ๓๐๒๑๙    การเขียนสร้างสรรค์ ๑ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 
ค าอธิบายรายวิชา         

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียน เพ่ือขอและให้น าเสนอหรือโต้ตอบข้อมูล แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องราว กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
 โดยการใช้กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการคิด เขียน กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์      น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินหรือได้อ่านมาอย่างถูกต้อง 
๒. เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม และสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสม 
๓. เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์เรื่องประเด็นต่างๆตามความ

สนใจของสังคม 
๔. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก 

พร้อมทั้งยกเหตุผลและยกตัวอย่างประโยคประกอบ 
 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
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อ๓๐๒๒๐   การเขียนสร้างสรรค์ ๒ 
 รายวิชาเพิ่มเติม                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

 
ค าอธิบายรายวิชา         

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อโต้ตอบ น าเสนอ แสดงความคิดเห็น บรรยาย อภิปราย 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราว ภาพ ข่าว เหตุการณ์ กิจกรรม ประสบการณ์และประเด็นต่างๆที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  

โดยการใช้กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการคิด เขียน กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสืบค้นข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์       น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

๒. เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์เรื่องประเด็นต่างๆตามความ
สนใจของสังคม 

๓. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก 
พร้อมทั้งยกเหตุผลและยกตัวอย่างประโยคประกอบ 

๔. เขียนบรรยาย อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น ภาพ เหตุการณ์ สถานที่ เรื่องราว
รอบตัวได้อย่างถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมแนะแนว 
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๒๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 ๑.ส ารวจปัญหา ความต้องการความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูล          ในการ
ก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
 ๒.ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
หรือท างานส ารวจเพื่อทราบปัญหา ความต้องการความสนใจเพื่อไปก าหนดสาระ และรายละเอียดของกิจกรรม
แนะแนว 
 ๓.ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษา การงานอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคมให้เหมาะสม โดยยึด
สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๔.ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวเป็นรายภาค เมื่อก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมในแต่ละด้าน
แล้ว จะต้องระบุว่าจะจัดกิจกรรมแนะแนวในด้านใด จ านวนกี่ชั่วโมง พร้อมจะต้องก าหนดรายละเอียดของแต่
ละด้านให้ชัดเจนว่า ควรมีเรื่องใดบ้าง เพ่ือจะได้เป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมต่อไป 
 ๕.การจัดท ารายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบัติกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ก าหนดชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ 
เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีการด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 
 ๖.ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 
การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 
ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
๑.๑จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาก าหนดและตามสภาพความต้องการของผู้เรียน 
๑.๒รายงานเวลาและพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
๑.๓ศึกษา ติดตาม และพัฒนาผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
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๑.๔ ประเมินผลผู้เรียนโดยดูจากการพัฒนาการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  

   เป็นส าคัญในกรณีผลการประเมินยังไม่ผ่านให้ครูผู้จัดกิจกรรมด าเนินการซ่อมเสริม 
              โดยผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมซ้ าหรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมเติม จนกระทั่งผู้เรียนบรรลุ   
             คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมหรือผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ 
              สถานศึกษาก าหนด 

๒.ผู้เรียน 
๒.๑มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยมีหลักฐานแสดง 

       เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.๒ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผู้รับผิดชอบมอบหมาย ถ้าไม่ผ่านให้ปฏิบัติกิจกรรมซ้ าหรือ 

        ปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติม และมีชิ้นงาน/ผลงานตามที่ครูผู้จัดกิจกรรมให้ปฏิบัติ 
๓.ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน และมีการท าบันทึกสรุป
พัฒนาการของผู้เรียน 

๒.กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ            การ

ท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการ
ท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร   
๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  

การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ
พัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้อง
พิจารณาความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆด้วยวิธีการประเมินที่
หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วนคือ  
๑. กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์                การตัดสิน
เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนดมีการ
ประเมินตลอดภาคเรียน โดยวิธีการสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม                 การซักถาม การทดสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินเป็น “ผ่าน” และ      “ไม่ผ่าน ”  
 “ผ่าน”  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 “ไม่ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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๒.  วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติและสภากาชาดไทย ลูกเสือเนตรนารี
และยุวกาชาด มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษได้เมื่อ สมาชิกลูกเสือ  เนตรนารีและยุวกาชาดสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
การประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุม 

การประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุม เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถ
และพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุม ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตาม
ทฤษฎีแล้วต้องพิจารณาความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฎิบัติต่างๆด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงโดยก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินเป็น “ ผ่าน ” 
และ “ ไม่ผ่าน ” 

“ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

“ไม่ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๓.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ /โครงงานคณุธรรม 
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
การประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

การประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบกรอบ
เวลาในโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓ ) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ๔๕ ชั่วโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔ – ม.๖ ) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ ชั่วโมง 

โดยก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
“ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชั้นงาน/

คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
“ไม่ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี

ผลงาน/ชั้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่าน ครูที่ปรึกษาต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริมการท ากิจกรรมให้ครบตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
โครงสร้างของหลักสูตร โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 

๑.ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
๒.ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิต 

    จริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
๓.จัดกิจกรรมอย่างสมดุล ทั้ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน์ มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้ง มีการจัด
กิจกรรมในและนอกสถานศึกษา 

๔.จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีการส ารวจและใช้ข้อมูลประกอบ                
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การวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 
๕.ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการ 

ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 
ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบ วิธีการ โดยมี
ขอบข่ายดังนี้ 

๑.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น                 ใน
ลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิ
จรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒.เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพ  ความรู้  อาชีพ  และการด าเนินชีวิตที่ดีงาม  
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

๓.เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ  สนับสนุน
ค่านิยมท่ีดีงามและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔.เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม  เพื่อเสริมสร้างความมีน้ าใจ  ความเอ้ืออาทร  ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
     การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ  ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ได้แก่ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น     ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียน เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  บริบทของสภาพชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อจัดใช้ใน
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ 
พลโลก จากมูลเหตุดังกล่าว การวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช 
๒๕๕๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) จึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักซึ่งการด าเนินการในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้  
  
หลักกการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น 
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ  ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลแต่ละภาค
เรียน ดังนี้ 
                ๑.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม  
                         มีแนวในการด าเนินการดังนี้ 
                         ๑)  วางแผนการสอนและการประเมินผล การประเมินผลประกอบด้วยการประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และปลายภาค 
                                ๑.๑)  เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับภาระงาน หรือกิจกรรม ซึ่งมี
วิธีประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย เช่น 
                                           -  ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และ 
                                               แบบฝึกทักษะ 
                                           -  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน 
                                           -  ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
                                           -  ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
                                           -  ประเมินจากการทดสอบ 
                            ๑.๒) ก าหนดอัตราส่วนคะแนนการประเมินระหว่างเรียนกับปลายภาค จะข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของเนื้อหาสาระรายวิชาซึ่งอาจจะเป็น 
                                             คะแนนระหว่างภาค       :     คะแนนปลายภาค           =       ๘ : ๒ 
                                หรอื        คะแนนระหว่างภาค       :     คะแนนปลายภาค           =       ๗ : ๓ 
                                หรอื        คะแนนระหว่างภาค       :     คะแนนปลายภาค           =       ๖ : ๔ 
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๑.๓) จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลของนักเรียน ผู้สอนต้องจัดท าเอกสารบันทึก 
ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลใน  การพัฒนา
นักเรียน และเป็นหลักฐานตรวจสอบ แสดงถึงความโปร่งใส และความยุติธรรม  ในการประเมิน ครูอาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้วัดและประเมินผล ตามจุดประสงค์ และ/หรือ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แล้วน าผลการประเมินมา
เป็นข้อมูลปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน    การสอน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการวัดและประเมินผลเป็น 
 ๓ ระยะ ดังนี้ 
                         ๑)  การวัดและประเมินผลก่อนเรียน มีวิธีดังนี้ 
                                -    การวัดและประเมินความพร้อมของนักเรียน การวัดและประเมินผลแบบนี้ 
เป็นการวัดและประเมินความรู้พื้นฐานเดิมที่จะใช้เรียนเรื่องใหม่ เป็นการวัดก่อนเรียนเนื้อหา  ใหม่ 
                                -    การวัดและประเมินผลความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนเรียน เน้นการ 
ประเมินผู้เรียน ในเรื่องที่จะท าการสอน เพ่ือตรวจสอบความรู้ทักษะของนักเรียนในเรื่องที่จะ  เรียน ข้อมูลที่ได้
เป็นข้อมูลเบื้องต้นน าไปเปรียบเทียบผลการเรียนภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอนแล้ว เพื่อดูการ
พัฒนา การเรียนรู้เพ่ิมของนักเรียน 
                         ๒) การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่มุ่ง ตรวจสอบ
พัฒนาการของ นักเรียนว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการเรียนรู้  หรือไม่ ผลการประเมิน ช่วย
ในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสูงสุด  ตามศักยภาพ ทั้งยังช่วยในการปรับปรุง การ
เรียนการสอนอีกด้วย 
                         ๓) การวดัและประเมินผลปลายภาค เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความ ส าเร็จของ
ผู้เรียนและ/หรือเป็นการประเมินผลหลังเรียน น าไปเปรียบเทียบกับการประเมิน  ก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบผล
การเรียนรู้ของ ผู้เรียนตรงตามที่คาดหวังหรือไม่ ผู้เรียนมี   พัฒนาการมากน้อยเพียงไรเมื่อวัดผลปลายภาค 
และน าคะแนนการประเมินทั้งหมดรวมกัน   เพ่ือสรุปผลการเรียนตลอดภาคเป็น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
รายวิชา โดยมีเกณฑ์การตัดสิน 
ผลการเรียน ดังนี้ 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
 วิธีการประเมิน การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ มีการประเมินผลเป็น รายภาค โดยจัด
ให้มีการประเมินผลพร้อมกับการด าเนินการสอนในห้องเรียน โดยครูผู้สอนทุกคน 
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เกณฑ์การตัดสิน 
         เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ดังนี้ 
        ๙-๑๐ คะแนน     ดีเยี่ยม       หมายถึง       มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดมาก 
        ๖-๘ คะแนน       ดี             หมายถึง     มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
        ๕ คะแนน           ผ่านเกณฑ์    หมายถึง       มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ข้ันต ่าที่ก าหนด 
        ต ่ากว่า ๕ คะแนน  ไม่ผ่านเกณฑ์  หมายถึง           มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า 
 
                กรณีท่ีนักเรียนมีผลการประเมิน “ไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต ่า” ให้อาจารย์ผู้สอนจัดพัฒนา นักเรียนให้มี
ความสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผลให้คณะกรรมการประเมินพิจารณา น าเสนอผู้อ านวยการอนุมัติ 
           ๓   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
              วิธีการประเมิน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการประเมินผลเป็น รายภาค โดยจัดให้มี
การประเมิน ๒ ลักษณะดังนี้ 
                         ๑)    ประเมินผลพร้อมกับการด าเนินการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
                         ๒)   ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
                         เกณฑ์การตัดสิน 
                         เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 

๙-๑๐ คะแนน ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดมาก 
๖-๘ คะแนน ดี หมายถึง มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
๕ คะแนน ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ข้ันต ่าที่ก าหนด 
ต ่ากว่า ๕ คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ต้องปรับปรุงพฤติกรรมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล 

ปรับพฤติกรรมจนผ่านเกณฑ์ 
  ๔ .  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                         จัดให้มีการประเมินผลเฉพาะกิจกรรมชมรม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้
ประเมิน มีระดับผลการประเมินเป็น “ผ” และ “มผ” 
                         “ผ” หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาทั้งหมดที่จะจัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และผ่านจุดประสงค์ส าคัญ 
ของกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
                         “มผ” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน หรือไม่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญ   ของกิจกรรมตามที่ก าหนด 
                ในกรณีที่ผู้เรียน “ไม่ผ่าน” การเข้าร่วมกิจกรรม  ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริม  หรือเลือก
กิจกรรมใหม่จน “ผ่าน” ครบทุกกิจกรรม ตามที่หลักสูตรโรงเรียนก าหนด 
 
การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน  
 
                    ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียนเป็น ๘ ระดับ 
                    การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล 
การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
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                    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน  
และไม่ผ่าน 
การรายงานผลการเรียน 
           การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าว หน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ เป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เกณฑ์การจบการศึกษา 
                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                 ๑ .เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                        (๑)  ผู้เรยีนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                        (๒)  ผู้เรยีนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๓ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 
                        (๓)  ผู้เรยีนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                        (๔)  ผู้เรยีนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                        (๕)  ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
              ๒.เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                       (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า  ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๓๙  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                        (๒)  ผู้เรยีนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๓๙ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๓๘ หน่วยกิต             
                        (๓)  ผู้เรยีนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                        (๔)  ผู้เรยีนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                       (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับกลุ่มเป้า หมายเฉพาะ 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
                เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ ที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
               ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียน  จบการศึกษาภาคบังคับ   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓) จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
                ๑.๒  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา 
ที่สถาน ศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
      เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม  ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
การเทียบโอนผลการเรียน 
                สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
                การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ี รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
                การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
                ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียน 
                ๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ 
                ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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