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บทที่  1 
ส่วนน ำ 

1.1  ควำมน ำ 
 

   จากการที่กระทรวงศึกษาธิการให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดําเนินการทบทวน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  เพ่ือพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  โดยนําผลการศึกษา  ข้อมูลการวิจัย  และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที  10 (พ.ศ.2550 - 2554)  มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนกับท้องถิ่น
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ให้มีกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มี ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   เปิด
โอกาสให้โรงเรียนสามารถกําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อม
และจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองคุณภาพที่สังคม  ผู้ปกครองคาดหวัง  มี
การกําหนดทิศทางทีชัดเจนสู  ่ พลเมืองสังคมอาเซียนทีมีคุณภาพในอนาคตทีมีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพ  มีความรู้อย่างแท้จริง                        
  หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  2556) ได้ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ          
ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที  11 กรกฎาคม 2551  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พุทธศักราช 2551   จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นมา  จึงพัฒนาโดยอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน และเกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวทาง หรือข้อกําหนดอันเป็น
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  ในการจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด ซึงมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม อีกทั้งมีความรู้และทักษะทีจําเป็น สําหรับการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   2551   จุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  การอยู่ร่วมกันในสังคมยุคปัจจุบัน  ดังนั้น หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา        
พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  2556)     
จึงประกอบด้วยสาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ทีเก่ียวข้องกับชุมชนท้องถิ่น  และสาระสําคัญที่
สถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติมโดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด        
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และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาค และกําหนดคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
พุทธศักราช   2551 และกําหนดเพ่ิมเติมตามบริบทของโรงเรียนทีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานการ
ประกอบอาชีพสู่สากล สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามที่หลักสูตรคาดหวังและความต้องการของจุดเน้น
ของท้องถิ่นสู่สากล  
 

1.2 วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา    เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร เน้นพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 

1.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 ในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กําหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ     ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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บทที่  2 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2556) จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพ
พ้ืนฐานของผู้เรียน  และให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด   ความสนใจของตนเองเพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป    ดังนั้น ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานที่โรงเรียนจัดให้
เหมือนกันทุกคน  และผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดและความสนใจ 
 การจัดโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2556)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีองค์ประกอบ
สําคัญ              2  ประการ คือ   

1. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม    ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดทําเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
      2.1  กิจกรรมแนะแนว 
      2.2  กิจกรรมนักเรียน 
  2.2.1   กิจกรรม ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาการ 
  2.2.2   กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
      2.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   โครงสร้างเวลาเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม. 4 - 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภำษำไทย 240 (6 นก.) 

คณิตศำสตร์ 240 (6 นก.) 

วิทยำศำสตร์ 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำ  

และวัฒนธรรม 
320(8 นก.) 

o ประวัติศาสตร์ 80 (2 นก.) 
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o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  

และการดําเนินชวีิตในสังคม 
240(6 นก.) 

o ภูมิศาสตร์  
o เศรษฐศาสตร์  

    สุขศึกษำและพลศึกษำ 120 (3นก.) 

    ศิลปะ 120 (3นก.) 

    กำรงำนอำชีพและ 

     เทคโนโลยี 
240 (6 นก.) 

    ภำษำต่ำงประเทศ 240 (6 นก.) 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 1,640 (41 นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4 ม.5 ม.6 
o กิจกรรมแนะแนว    
o กิจกรรมนักเรียน    

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 120 120 120 
-  ชุมนุม    

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

   

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่ำ 3,600  ชั่วโมง 

 
 
 
 

 
โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11.5(460) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40) ท31102   ภาษาไทย 2 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0(40) ค31102   คณิตศาสตร์ 2 1.0(40) 

ว30102 พื้นฐานฟิสิกส ์ 2.0(80)    
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ว30103 พื้นฐานเคม ี 1.5(60)    
ว30104 พื้นฐานชีววิทยา 1.5(60)    
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส31102   สังคมศึกษา 2 1.0(40) 
พ31101 พลศึกษา 1 0.5(20) พ31102   สุขศึกษา 1 0.5(20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5(20) ศ31102   ศิลปะ 2 0.5(20) 
ง31106 การสร้างอาชีพเพื่อครอบครัว 1 0.5(20) ง31107   การสร้างอาชีพเพื่อครอบครัว 2 0.5(20) 
ง31108 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5(20) ง31109  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
1.0(40) 

ง31110 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5(20)    

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102   ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (140) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.0 (380) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0(80) ค31202  คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 2.0(80) 
   ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0(80) 
   ว30221 เคมี 1 1.5(60) 
   ว30241 ชีววิทยา 1 1.5(60) 
   ส30229 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5(20) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1* 0.5(20)* ส31201 พระพุทธศาสนา 2* 0.5(20)* 
ส31202 อิสลามศึกษา 1* 0.5(20)* ส31204 อิสลามศึกษา 2* 0.5(20)* 

อ30201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1** 1.0(40) อ30202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2** 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 
• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 610 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
 

หมำยเหตุ  :  * เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง     
               ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
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ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / ชม.) ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 5(200) รำยวิชำพื้นฐำน 5(200) 
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) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0(40) 

พ32101 พลศึกษา 2 0.5(20) พ32102 สุขศึกษา 2 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 4 0.5(20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0(40)) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5(380) รำยวิชำเพิ่มเติม 10.5(400) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0(80) ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0(80) 
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 ชีววิทยา 2 1.5(60) ว30243 ชีววิทยา 3 1.5(60) 

   ส30230 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 

ส32201 พระพุทธศาสนา 3* 0.5(20)* ส32203 พระพุทธศาสนา 4* 0.5(20)* 
ส32202 อิสลามศึกษา 3* 0.5(20)* ส32204 อิสลามศึกษา 4* 0.5(20)* 
ว  1.0(40) ว  1.0(40) 

อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 3** 1.0(40) อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4** 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรูม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรูม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
 

หมำยเหตุ  :   *   เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
                 ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร                                                                            
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 โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / ชม.) ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7(280) รำยวิชำพื้นฐำน 6(240) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0(40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0(40) 

ค33101   คณิตศาสตร์ 5 1.0(40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0(40) 

ว30101 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0(40)    
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0(40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0(40) 

ส33103 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0(40) ส33104 ประวัติศาสตร์โลก 1.0(40) 
พ33101 พลศึกษา 3 0.5(20) พ33102 สุขศึกษา 3 0.5(20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5(20) ศ33102 ศิลปะ 6 0.5(20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0(40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 9.0(360) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.0(360) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0(80) ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0(80) 

ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0(80) ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0(80) 
ว30224 เคมี 4 1.5(60) ว30225 เคมี 5 1.5(60) 

ว30244 ชีววิทยา 4 1.5(60) ว30245 ชีววิทยา 5 1.5(60) 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5(20) ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 

ส33201 พระพุทธศาสนา 5* 0.5(20)* ส33203 พระพุทธศาสนา 6* 0.5(20)* 
ส33202 อิสลามศึกษา 5* 0.5(20)* ส33204 อิสลามศึกษา 6* 0.5(20)* 

อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5** 1.0(40) อ30206 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6** 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรูม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรูม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ 10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
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สาธารณประโยชน ์

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 690 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
 

หมำยเหตุ  :   *   เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
                 ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 

 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (แผนกำรเรียนภำษำไทย - สังคมศึกษำ) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 8.5(360) รำยวิชำพื้นฐำน 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) 
ว30103  พืน้ฐานเคม ี 1.5(60) ว30102 พื้นฐานฟิสิกส ์ 2.0(80) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0(40) 
พ31101 พลศึกษา 1 0.5(20) พ31102 สุขศึกษา 1 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5(20) 
ง31106 การสร้างอาชีพเพื่อครอบครัว 1 0.5(20) ง31107 การสร้างอาชีพเพื่อครอบครัว 2 0.5(20) 
ง31108 การออกแบบและเทคโนโลยี  0.5(20) ง31110 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5(20) 
ง31109 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  
1.0(40)    

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม** 6.5 (260) รำยวิชำเพิ่มเติม** 7.0 (280) 
ท30207 
 

วรรณกรรมปัจจุบัน 
 

1.0(40) 
 

ท30208 
 

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

1.0(40) 

ท30201 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0(40) ท30202 การแต่งคําประพันธ์ 1 1.0(40) 

ส30202 ปรัชญาชีวิต 1.0(40) ส30228 การประกันภัย 1.0(40) 
ส30222 การปกครองท้องถิ่นของไทย 1.0(40) ส30263 รากฐานประชาธิปไตย 1.0(40) 
   ส30229 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5(20) 

ส31201 พระพุทธศาสนา 1* 0.5(20)* ส31203 พระพุทธศาสนา 2* 0.5(20)* 
ส31202 อิสลามศึกษา 1* 0.5(20)* ส31204 อิสลามศึกษา 2* 0.5(20)* 
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ง30243 ตารางการทํางาน 1.0(40) ง30245 การจัดการฐานข้อมูล 1.0(40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0(40) อ30202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 690 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
 

หมำยเหตุ  :   *   เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
       ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (แผนกำรเรียนภำษำไทย - สังคมศึกษำ) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / ชม.) ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 5.0(200) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 
ท32101   ภาษาไทย 3 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0(40) 

ค32101   คณิตศาสตร์ 3 1.0(40) ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0(40) 
   ว30104 พื้นฐานชีววทิยา 1.5(60) 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0(40) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0(40) 
พ32101   พลศึกษา 2 0.5(20) พ32102 สุขศึกษา 2 0.5(20) 

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 4 0.5(20) 

อ32101    ภาษาอังกฤษ 3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม** 8.5 (260) รำยวิชำเพิ่มเติม** 9 (360) 
ท30211 ภาษาเสนาะร้อยแก้ว 1.0(40) ท30206 วรรณกรรมท้องถ่ิน 1.0(40) 
ท30209 วรรณคดีมรดก 1.0(40) ท30212 ภาษาเสนาะร้อยกรอง 1.0(40) 

ส30242 การเงิน  การคลังและการ 1.0(40) ส30241 เงินทองของมีค่า 1.0(40) 
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 ธนาคาร 

ส30225 ประชากรกับคุณภาพชีวติ 1.0(40) ส30226 อาเซียนศึกษา 1.0(40) 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3* 0.5(20)* ส32203 พระพุทธศาสนา 4* 0.5(20)* 
ส32202 อิสลามศึกษา 3* 0.5(20)* ส32204 อิสลามศึกษา 4* 0.5(20)* 

   ส30330 หน้าที่พลเมือง 2 0.5(20) 

พ30208 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1.0(40) พ30202 วอลเลย์บอล 1.0(40) 
พ30251 เพศศึกษา 1 1.0(40) พ30252 เพศศึกษา 2 1.0(40) 

ง30241 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 1.0(40) ง30242 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 1.0(40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 

3 
1.0(40) อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 
• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรูม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรูม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 630 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 630 
 

หมำยเหตุ  :  *   เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง   
                 ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (แผนกำรเรียนภำษำไทย - สังคมศึกษำ) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / ชม.) ภำคเรียนที่2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 6.0(240) รำยวิชำพื้นฐำน 7(280) 
ท33101   ภาษาไทย 5 1.0(40) ท33102   ภาษาไทย 6 1.0(40) 
ค33101    คณิตศาสตร์ 5 1.0(40) ค33102   คณิตศาสตร์ 6 1.0(40) 
  1.0(40) ว30101  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0(40) 
ส33101   สังคมศึกษา 5 1.0(40) ส33102   สังคมศึกษา 6 1.0(40) 
ส33103 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0(40) ส33104 ประวัติศาสตร์โลก 1.0(40) 
พ33101   พลศึกษา 3 0.5(20) พ33102   สุขศึกษา 3 0.5(20) 

ศ33101   ศิลปะ 5 0.5(20) ศ33102   ศิลปะ 6 0.5(20) 
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อ33101   ภาษาอังกฤษ 5 1.0(40) อ33102   ภาษาอังกฤษ 6 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม** 7.0(280) รำยวิชำเพิ่มเติม** 7.0(280) 
ท30205 หลักภาษาไทย 1.0(40) ท30203 การแต่งคําประพันธ์ 2 1.0(40) 

ท30204 วาทศิลป ์ 1.0(40) ท30210 พินิจวรรณกรรม 1.0(40) 
ส30227 เหตุการณ์ปัจจบุัน 1.0(40) ส30201 ศาสนาเปรียบเทียบ 1.0(40) 
ส30261 ประวัติศาสตร์ยุค

ประชาธิปไตย 
1.0(40) 

ส30223 ชุมชนท้องถิ่นศึกษา 1.0(40) 

ส30331 หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส30332 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 

พ30253 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1.0(40) 
   

ส33201 พระพุทธศาสนา 5* 0.5(20)* ส33203 พระพุทธศาสนา 6* 0.5(20)* 
ส33202 อิสลามศึกษา 5* 0.5(20)* ส33204 อิสลามศึกษา 6* 0.5(20)* 
ง30246 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 1 
1.0(40) ง30247 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2 
1.0(40) 

อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0(40) อ30206 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 570 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 610 

 
หมำยเหตุ :    * เป็นรายวชิาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง        
                ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 
 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / 
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ชม.) ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 8.5(360) รำยวิชำพื้นฐำน 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) 
ว30103  พื้นฐานเคม ี 1.5(60) ว30102 พื้นฐานฟิสิกส ์ 2.0(80) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0(40) 

พ31101 พลศึกษา 1 0.5(20) พ31102 สุขศึกษา 1 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5(20) 

ง31106 การสร้างอาชีพเพื่อครอบครัว 1 0.5(20) ง31107 การสร้างอาชีพเพื่อครอบครัว 2 0.5(20) 
ง31108 การออกแบบและเทคโนโลยี  0.5(20) ง31110 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5(20) 

ง31109 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

1.0(40)    

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม** 5.5 (220) รำยวิชำเพิ่มเติม** 6.0 (240) 
W30206 บาสเกตบอล 1.0(40) พ30207 แบตมินตัน 1.0(40) 
   ส30229 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5(20) 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1* 0.5(20)* ส31203 พระพุทธศาสนา 2* 0.5(20)* 
ส31202 อิสลามศึกษา 1* 0.5(20)* ส31204 อิสลามศึกษา 2* 0.5(20)* 
ง30227 เขียนแบบเทคนิค 1 1.0(40) ง30274 งานธุรกิจ 1 1.0(40) 
ง30272 ขนมไทย 1.0(40) ง30263 การผลิตเครื่องดื่ม 1.0(40) 
ง30243 ตารางการทํางาน 1.0(40) ง30245 การจัดการฐานข้อมูล 1.0(40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0(40) อ30202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 690 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
 

หมำยเหตุ  :   *   เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
       ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 5.0(200) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 
ท32101   ภาษาไทย 3 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0(40) 

ค32101   คณิตศาสตร์ 3 1.0(40) ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0(40) 
   ว30104 พื้นฐานชีววทิยา 1.5(60) 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0(40) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0(40) 
พ32101   พลศึกษา 2 0.5(20) พ32102 สุขศึกษา 2 0.5(20) 

ศ32101   ศิลปะ 3 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 4 0.5(20) 
อ32101    ภาษาอังกฤษ 3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม** 5.5 (360) รำยวิชำเพิ่มเติม** 6.5 (260) 
  1.0(40) พ30202 วอลเลย์บอล 1.0(40) 
  1.0(40)   1.0(40) 

  1.5(60)    
  1.0(40)   1.0(40) 

  1.0(40)   1.0(40) 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3* 0.5(20)* ส32203 พระพุทธศาสนา 4* 0.5(20)* 
ส32202 อิสลามศึกษา 3* 0.5(20)* ส32204 อิสลามศึกษา 4* 0.5(20)* 
   ส30330 หน้าที่พลเมือง 2 0.5(20) 

ง30228 เขียนแบบเทคนิค 2 1.0(40) ง30242 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 1.0(40) 
ง30241 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 1.0(40) ง30275 งานธุรกิจ 2 1.0(40) 

ง30276 การปลูกไม้ดอกไมป้ระดับ 1.0(40) ง30277 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 1.0(40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0(40) อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 
• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 

 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 

 
20 
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         จริยธรรม/โฮมรูม 20          จริยธรรม/โฮมรูม 20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 630 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 630 
 

หมำยเหตุ  :  *   เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง   
                 ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน (กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / ชม.) ภำคเรียนที่2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 6.0(240) รำยวิชำพื้นฐำน 7(280) 
ท33101   ภาษาไทย 5 1.0(40) ท33102   ภาษาไทย 6 1.0(40) 

ค33101    คณิตศาสตร์ 5 1.0(40) ค33102   คณิตศาสตร์ 6 1.0(40) 
  1.0(40) ว30101  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0(40) 
ส33101   สังคมศึกษา 5 1.0(40) ส33102   สังคมศึกษา 6 1.0(40) 
ส33103 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0(40) ส33104 ประวัติศาสตร์โลก 1.0(40) 
พ33101   พลศึกษา 3 0.5(20) พ33102   สุขศึกษา 3 0.5(20) 
ศ33101   ศิลปะ 5 0.5(20) ศ33102   ศิลปะ 6 0.5(20) 
อ33101   ภาษาอังกฤษ 5 1.0(40) อ33102   ภาษาอังกฤษ 6 1.0(40) 

รำยวิชำเพิ่มเติม** 8.5(340) รำยวิชำเพิ่มเติม** 7.0(280) 
 
 

 1.0(40)  
 

 1.0(40) 

  1.0(40)   1.0(40) 

  1.5(60)    
  1.0(40)   1.0(40) 

  1.0(40)   1.0(40) 

ส30331 หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส30332 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5(20) 

ส33201 พระพุทธศาสนา 5* 0.5(20)* ส33203 พระพุทธศาสนา 6* 0.5(20)* 
ส33202 อิสลามศึกษา 5* 0.5(20)* ส33204 อิสลามศึกษา 6* 0.5(20)* 
ง30246 การเขียนโปรแกรม 1.0(40) ง30247 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.0(40) 
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คอมพิวเตอร์ 1 2 
อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0(40) อ30206 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 
• กิจกรรมนักเรียน      
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม 
         จริยธรรม/โฮมรมู 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 570 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 610 
 
หมำยเหตุ :    * เป็นรายวชิาที่ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง        
                ** นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่เปิดในหลักสูตร 

  รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 รำยวิชำพื้นฐำน  
ท31101 ภาษาไทย 1 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท31102 ภาษาไทย 2 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท32101 ภาษาไทย 3 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท32102 ภาษาไทย 4 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท33101 ภาษาไทย 5 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท33102 ภาษาไทย 6 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

  

รำยวิชำเพิ่มเติม 
ท30201 ภาษากับวัฒนธรรม จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30202 การแต่งคําประพันธ์1 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30203 การแต่งคําประพันธ์ 2 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30204 วาทศิลป์ จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30205 หลักภาษาไทย จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30206 วรรณกรรมท้องถิ่น จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30207 วรรณกรรมปัจจุบัน จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30208 การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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ท30209 วรรณคดีมรดก                         จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30210 พินิจวรรณกรรม                        จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30211 ภาษาเสนาะร้อยแก้ว               จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท30212 
ท30213 

ภาษาเสนาะร้อยกรอง  
อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย           

จํานวน  40   ชั่วโมง 
จํานวน  40   ชั่วโมง 

1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 

 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

ค31101   คณิตศาสตร์ 1 จํานวน  40   ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
ค31102   คณิตศาสตร์ 2 จํานวน  40   ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
ค32101   คณิตศาสตร์ 3 จํานวน  40   ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
ค32102   คณิตศาสตร์ 4 จํานวน  40   ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
ค33101   คณิตศาสตร์ 5 จํานวน  40   ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
ค33102 คณิตศาสตร์ 6 จํานวน  40   ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ค31201   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 จํานวน  80   ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 
ค31202   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2               จํานวน  80   ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 
ค31203   คณิตศาสตร์กับ GSP                 จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ค32201   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3               จํานวน  80   ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 
ค32202   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4               จํานวน  80   ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 
ค33201   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5               จํานวน  80   ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 
ค33202   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6               จํานวน  80   ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
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รำยวิชำพื้นฐำน 
ว30101 โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
ว30102 พ้ืนฐานฟิสิกส์ จํานวน  80  ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว30103 พ้ืนฐานเคมี จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5  หน่วยกิต 
ว30104 พ้ืนฐานชีววิทยา จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5  หน่วยกิต 

        
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 จํานวน  80  ชั่วโมง       2.0   หน่วยกิต 
ว30202 ฟิสิกส์ 2 จํานวน  80  ชั่วโมง       2.0   หน่วยกิต 
ว30203 ฟิสิกส์ 3  จํานวน  80  ชั่วโมง       2.0   หน่วยกิต 
ว30204 ฟิสิกส์ 4 จํานวน  80  ชั่วโมง       2.0   หน่วยกิต 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 จํานวน  80  ชั่วโมง       2.0   หน่วยกิต 
ว30221 เคมี 1 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30222 เคมี 2 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30223 เคมี 3 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30224 เคมี 4 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30225 เคมี 5 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30241 ชีววิทยา 1  จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30242 ชีววิทยา 2 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30243 ชีววิทยา 3 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30244 ชีววิทยา 4 จํานวน  60  ชั่วโมง       1.5   หน่วยกิต 
ว30245 
ว30261 
ว33201 
ว33202 

ชีววิทยา 5 
ดวงดาวและโลกของเรา 
 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 
พันธุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

จํานวน  60  ชั่วโมง  
จํานวน  40  ชั่วโมง  
จํานวน  40  ชั่วโมง     

1.5   หน่วยกิต 
1.0   หน่วยกิต 
1.0   หน่วยกิต 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

รำยวิชำพื้นฐำน 
ส31101 สังคมศึกษา  1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส31102 สังคมศึกษา  2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
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ส32101 สังคมศึกษา  3 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส32102 สังคมศึกษา  4 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส33101 สังคมศึกษา 5 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส33102 สังคมศึกษา 6 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส33103 ประวัติศาสตร์ไทย จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส33104 ประวัติศาสตร์สากล จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ส30201 ศาสนาเปรียบเทียบ จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30222 การปกครองท้องถิ่นของไทย จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30223 ชุมชนท้องถิ่นศึกษา จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30224 การปกครองของไทย จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30225 ประชากรกับคุณภาพชีวิต จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30226 อาเซียนศึกษา จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30227 
ส30228 
ส30229 
ส30230 
ส30231 
ส30232 

เหตุการณ์ปัจจุบัน 
การประกันภัย 
หน้าที่พลเมือง 1 
หน้าที่พลเมือง 2 
หน้าที่พลเมือง 3 
หน้าที่พลเมือง 4 

จํานวน  40  ชั่วโมง   
จํานวน  40  ชั่วโมง 
จํานวน  20  ชั่วโมง  
จํานวน  20  ชั่วโมง  
จํานวน  20  ชั่วโมง  
จํานวน  20  ชั่วโมง  

1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
0.5   หน่วยกิต 
0.5   หน่วยกิต
0.5   หน่วยกิต
0.5   หน่วยกิต 

ส30241 เงินทองของมีค่า จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30242 การเงิน การธนาคารและการคลัง จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30261 ประวัติศาสตร์ยุคประชาธิปไตย จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30262 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30281 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30282 ภูมิศาสตร์กายภาพ จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส30283 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ส31201 พระพุทธศาสนา 1 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส31202 อิสลามศึกษา  1 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส31203 พระพุทธศาสนา 2 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
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ส31204 อิสลามศึกษา 2 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส32201 พระพุทธศาสนา 3 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส32202 อิสลามศึกษา 3 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส32203 พระพุทธศาสนา 4 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส32202 อิสลามศึกษา 4 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส33201 พระพุทธศาสนา 5 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส33202 อิสลามศึกษา 5 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส33203 พระพุทธศาสนา 6 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ส33204 อิสลามศึกษา 6 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

พ31101 พลศึกษา 1 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
พ31102 สุขศึกษา 1 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
พ32101 พลศึกษา 2 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
พ32102 สุขศึกษา 2 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
พ33101 พลศึกษา 3 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
พ33102 สุขศึกษา 3 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 

รำยวิชำเพิ่มเติม 
พ30201 เทนนิส จํานวน  40  ชั่วโมง                                  1.0   หน่วยกติ 
พ30202 วอลเลย์บอล จํานวน  40  ชั่วโมง                                  1.0   หน่วยกิต 
พ30203 มวยสากล จํานวน  40  ชั่วโมง                                  1.0   หน่วยกิต 
พ30204 กรีฑา 1 (ประเภทลู่) จํานวน  40  ชั่วโมง                                  1.0   หน่วยกิต 
พ30205 
พ30206 
พ30207 
พ30208 
พ30251 
พ30252 
พ30253 
 

กรีฑา 2 (ประเภทลาน) 
บาสเกตบอล 
แบตมินตัน 
กิจกรรมเข้าจังหวะ 
เพศศึกษา 1 
เพศศึกษา 2 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จํานวน  40  ชั่วโมง  
จํานวน  40  ชั่วโมง                                 
จํานวน  40  ชั่วโมง                                 
จํานวน  40  ชั่วโมง  
จํานวน  40  ชั่วโมง  
จํานวน  40  ชั่วโม                                                                                                                                 

1.0   หน่วยกิต
1.0   หน่วยกิต 
1.0   หนว่ยกิต
1.0   หน่วยกิต 
1.0   หน่วยกิต 
1.0   หน่วยกิต 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

22 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

รำยวิชำพื้นฐำน 
ศ31101 ศิลปะ 1 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ศ31102 ศิลปะ 2 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ศ32101 ศิลปะ 3 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ศ32102 ศิลปะ 4  จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ศ33101 ศิลปะ 5  จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 
ศ33102 ศิลปะ 6 จํานวน  20  ชั่วโมง       0.5   หน่วยกิต 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ศ30201 ความถนัดทางทัศนศิลป์ 1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30202 ความถนัดทางทัศนศิลป์ 2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30203 ดนตรีสร้างสรรค์ 1  จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30204 ดนตรีสร้างสรรค์ 2  จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30205    ดนตรีไทยปฏิบัติ  1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30206 ดนตรีไทยปฏิบัติ  2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30207 
ศ30208 

ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 
ดนตรีสากลปฏิบัติ 2 

จํานวน  40  ชั่วโมง 
จํานวน  40  ชั่วโมง            

1.0 หน่วยกิต 
1.0   หน่วยกิต 

ศ30209    ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30210 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30211    ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1   จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30212 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2   จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30213 ศิลปะการแสดง 1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30214   ศิลปะการแสดง 2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30215   ศิลปะการละคร 1  จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30216    ศิลปะการละคร 2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30217 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30218 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30219 ขับร้องไทย 1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30220 ขับร้องไทย 2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
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ศ30221    ถ่ายภาพ 1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30222 ถ่ายภาพ 2 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30223 หลักการสร้างงานแสดง 1  จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30224 หลักการสร้างงานแสดง 2  จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30225   โนรา 1 จํานวน  40  ชั่วโมง       1.0   หน่วยกิต 
ศ30226 
ศ30227 
ศ30228 

โนรา 2 
ภาพพิมพ์ 
ประติมากรรมสร้างสรรค์ 

จํานวน  40  ชั่วโมง 
จํานวน  40  ชั่วโมง  
จํานวน  40  ชั่วโมง                        

1.0   หน่วยกิต 
1.0   หน่วยกิต 
1.0   หน่วยกิต 

    
    

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
              รำยวิชำพื้นฐำน 
ง31101 
ง31102 
ง31103 
ง31104 
ง31105 
ง31106 

งานธุรกิจ 
 
 
 
 
การสร้างอาชีพเพ่ือครอบครัว 1 

จํานวน  20  ชั่วโมง 
จํานวน  20  ชั่วโมง
จํานวน  20  ชั่วโมง
จํานวน  20  ชั่วโมง
จํานวน  20  ชั่วโมง 
จํานวน  20  ชั่วโมง 

0.5  หน่วยกิต 
0.5  หน่วยกิต
0.5  หน่วยกิต
0.5  หน่วยกิต
0.5  หน่วยกิต 
0.5  หน่วยกิต 

ง31107 การสร้างอาชีพเพ่ือครอบครัว 2 จํานวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ง31108 การออกแบบและเทคโนโลยี จํานวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ง31109 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ง31110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
จํานวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

   
 รำยวิชำเพิ่มเติม 
 
ง30201 
ง30202 
ง30203 

กลุ่มกำรด ำรงอำชีพและครอบครัว 
กินอยู่อย่างไทย 
การถนอมอาหาร 
งานถักโครเชต์ 

 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 

 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
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ง30227 
ง30228 

 
กลุ่มกำรออกแบบและเทคโนโลยี 
เขียนแบบเทคนิค 1 
เขียนแบบเทคนิค 2 
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 

 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 

ง30241 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30242 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30243 ตารางการทํางาน จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30244 การนําเสนอข้อมูลเพื่องานธุรกิจ จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30245 การจัดการฐานข้อมูล จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30246 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30247 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

กลุ่มกำรอำชีพ 
จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ง30261 พิมพ์ดีดภาษาไทย 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30262 พิมพ์ดีดภาษาไทย 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30263 บัญชี 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ง30264 
ง30265 
ง30266 
ง30267 
ง30268 
ง30269 
ง30270 
ง30271 
ง30272 
ง30273 
ง30274 
ง30275 
ง30276 
ง30277 
 

บัญชี 2 
การเพาะชํากล้าไม้ 
การจัดสวน 
การปลูกพืชผักทั่วไป 
การปลูกไม้ประดับ 
เย็บ  ปัก  ถัก  ร้อย 
ธุรกิจประมง  1 
ธุรกิจประมง  2 
ขนมไทย 
การผลิตเครื่องดื่ม 
งานธุรกิจ 1 
งานธุรกิจ 2 
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
ช่างเดินสายไฟในอาคาร 

จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง
จํานวน 40 ชั่วโมง
จํานวน 40 ชั่วโมง
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
 

1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยก ิ
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต
1.0 หน่วยกติ 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
รำยวิชำพื้นฐำน 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

อ30201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ30202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ30203  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ30204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ30206 
อ30207 
อ30208 
อ30209 
อ30210 
อ30211 
อ30212 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 

จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 
จํานวน 40 ชั่วโมง 

1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 
1.0 หน่วยกิต 

จ30201 ภาษาจีน 1 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ30202 ภาษาจีน 2 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ30203 ภาษาจีน 3 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ30204 ภาษาจีน 4 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ30205 ภาษาจีน 5 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
จ30206 ภาษาจีน 6 จํานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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บทที่ 3 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ท31101  ภำษำไทย  1                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4 ภำคเรียนที่  1                                  เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองและอ่านวิเคราะห์วรรณกรรม นิทาน 

ความเรียง นวนิยาย นิราศ และวรรณกรรมพ้ืนบ้าน การวิเคราะห์รูปแบบคําประพันธ์ ถ้อยคําสํานวน การใช้คํา
และกลุ่มคําท่ีมีความหมาย การเขียนสะกดคําใช้ภาษาตามเจตนาของผู้ส่งสารให้เหมาะสมกับสถานภาพของ
บุคคล อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศท่ีมีในภาษาไทย การเขียนเรียงความ       ย่อความ นิทาน 
จดหมาย โครงงาน การวิเคราะห์วิจารณ์คุณค่างานประพันธ์ และการแต่งโคลงสี่สุภาพ การพูดแสดงความ
คิดเห็น พูดรายงาน มารยาทในการฟัง การดู การพูด การใช้ภาษาในการสื่อสาร การสรุปเนื้อหาและวิเคราะห์
คุณค่าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การถอดคําประพันธ์ การใช้โวหารในวรรณคดี รวบรวมวรรณกรรม
พ้ืนบ้านภาคใต้ สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบค้น โครงงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการอ่าน การคิด การสื่อสารทั้งการเขียน การฟัง  การดู 
และการพูด การแต่งโคลงสี่สุภาพ การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม สามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต ์ใช้แก้ปัญหาพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม              มีมารยาท
ในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท1.1 ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3    ม.1/4  
ท2.1 ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3  
ท3.1 ม.3/1  ม.3/2   ม.3/2  
ท4.1 ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  
ท5.1 ม.5/1  ม.5/2   ม.5/3  
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท31102  ภำษำไทย  2                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4 ภำคเรียนที่  2                                  เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
   ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้ว     และร้อยกรองประเภทฉันท์ 

กลอน   บทละคร  กาพย์ฉบัง  การอ่านทํานองเสนาะ   การท่องจําบทอาขยาน  การเขียนเรียงความ เขียน
บันทึก  เขียนแสดงความคิดเห็น  เขียนรายงาน  การพูดอธิบาย           การพูดอภิปราย  การพูดรายงาน  การ
เพ่ิมคํา  การสื่อสารเพ่ือกิจธุระ  อุปสรรคการสื่อสาร  การใช้ภาษาต่างประเทศในวรรณคดี  และในวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน  ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองประเภทกาพย์  กลอน  และฉันท์  การแต่งกลอนสุภาพ  รวบรวม
วรรณกรรมพ้ืนบ้านทุกภาค 
 โดยใช้กระบวนการการอ่าน  กระบวนการเขียน กระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  กระบวนการความคิดรวบยอด  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสืบค้น 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการอ่าน การคิด การสื่อสารทั้งการเขียน การฟัง   การดู
และการพูด  การแต่งกลอนสุภาพ  การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ การวิเคราะห์วรรณคดี  ตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น  สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีมารยาท  ในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท. 1.1 ม. 1/1      ม. 1/2     ม. 1/3     ม. 1/4  
ท. 2.1 ม. 2/1      ม. 2/2     ม. 2/3 
ท. 3.1 ม. 3/1      ม. 3/2  
ท. 4.1 ม. 4/1      ม. 4/2     ม. 4/3 
ท. 5.1 ม. 5/1      ม. 5/2     ม. 5/3 

รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท32101  ภำษำไทย  3                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5 ภำคเรียนที่  1                                  เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและ
เหมาะสม  การอ่านตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน   วิเคราะห์   วจิารณ์เรื่องอย่างมีเหคุผล   
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  การแต่งคําประพันธ์ประเภท ร่ายและ โคลง    การสังเคราะห์ความรู้จาก
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทาง
อาชีพ   เขียนเรียงความ เขียนรายงานการค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ  การสรุปแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดู  การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  การมีวิจารญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู การใช้คําสํานวนและกลุ่มคําสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  การภาษา เหมาะสม
แก่โอกาสกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพท์อย่างเหมาะสม    การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นโดยพิจารณารูปแบบ  จุดมุ่งหมาย เนื้อหา   การวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ   การท่องจํา
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกําหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนําไปใช้อ้างอิง   
               โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา   กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ  กระบวนการปฏิบัติกระบวนการสืบค้น  เทคนิคคําถาม 
                เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   สามารถพัฒนาทักษะ
ชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม 
มีมารยาท  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นผู้นําและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1      ม. 5/1    ม.5/2    ม.5/3   
ท 2.1      ม.5/2   
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ท 3.1      ม.5/1    ม.5/2 
ท 4.1      ม.5/1    ม.5/2     ม.5/3   
ท 5.1      ม.5/1    ม.5/3 
รวมทั้งหมด  11   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท32101  ภำษำไทย  4                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5 ภำคเรียนที่  2                                  เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
        ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
อ่าน    ในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล  การอ่านตีความ  แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  การอ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบ
แนวคิด  ผังความคิด บันทึก  ย่อความ และรายงาน   การเขียนเชิงกิจธุระ    การเขียนย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย   การพูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารในที่ประชุม และ
การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   การประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกําหนดแนวทางไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต  การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และฉันท์     การวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น ความคิดกับภาษา  ศึกษาหลักการสร้างคําในภาษาไทย   การวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์    หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น   การวิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต   การรวบรวม
วรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  การท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนดและ     
บทร้อยกรองตามความสนใจ 
              โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทาง
ภาษา  กระบวนการปฎิบัติ  เทคนิคการตั้งคําถาม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก  กระบวนการคิดวิจารณญาณ  และบทบาทสมมติ 
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              เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
สามารถพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการอ่าน มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน  การฟัง  การดู  และการ
พูด  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นผู้นําและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1         ม.5/1    ม.5/2     ม.5/3 
ท 2.1         ม.5/1    ม.5/3  
ท 3.1         ม.5/1   ม.5/3 
ท 4.1         ม.5/1 
ท 5.1         ม.5/1   ม.5/2 
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท33101  ภำษำไทย  5                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 ภำคเรียนที่  1                                  เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

................................................................................................................................................. ........................ 
ศึกษาวิเคราะห์หลักการอ่านตีความ  การแปลความ  การขยายความ  การวิเคราะห์  การวิจารณ์  การวินิจฉัย

และการประเมินค่า  หลักการพินิจวรรณคดี  วรรณกรรม   การประเมินคุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคม
และวัฒนธรรม  การวิเคราะห์  การวิจารณ์และการประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและหลากหลาย  โดยพินิจ
คุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การท่องบทอาขยานและการเลือกบทประพันธ์ที่น่า
ประทับใจและมีคุณค่ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  การใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า  การฝึกทักษะการ
เขียนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การเขียนเรียงความ  บทความ  ย่อความ  บันทึก  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ   
และแสดงทรรศนะทั้งในเชิงวิชาการและเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาที่สละสลวย  การฝึกทักษะการฟัง    ดู    สื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ   การแสดงความคิดเห็นจากการฟัง  ดูสื่ออย่างมีความคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่ฟัง  ดูอย่างมี
เหตุผล  การฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ    ศึกษาธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา  
และลักษณะของภาษาไทย  การใช้คําและกลุ่มคําที่สละสลวย  การใช้ประโยคตามลักษณะโครงสร้างและการสื่อสาร  
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การใช้คําราชาศัพท์  พัฒนาการทางภาษา  ภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศในภาษาไทย       ศึกษาฉันทลักษณ์ของบท
ร้อยกรองประเภทกาพย์   กลอน   โคลง    ฉันท์   ร่าย          และการฝึกเขียนบทร้อยกรองที่สนใจด้วยถ้อยคําเชิง
วรรณศิลป์  การรวบรวมสํานวน  ภาษิตที่ปรากฏในวรรณกรรม  สํานวนท้องถิ่น  ศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรมแต่ละสมัย   
โดยวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านสังคมและด้านวรรณศิลป์         

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด  กระบวนการจัดการ  กระบวนการปฏิบัติกระบวนการแก้ปัญหา   
กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย   
              เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   มีความสามารถในการคิด   การแก้ปัญหาพัฒนาทักษะชีวติ      ทักษะต่าง ๆ   อย่างมี
มารยาท มีความสามารถในการสื่อสาร   เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.6/1  ม.6/2 
ท 2.1  ม.6/1  ม.6/2 
ท 3.1  ม.6/1  ม.6/2 
ท 4.1  ม.6/1 ม.6/2 
ท 5.1  ม.6/1  ม.6/2 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท33102  ภำษำไทย  6                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 ภำคเรียนที่  2                                  เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาวิเคราะห์หลักการอ่านตีความ  การแปลความ  การขยายความ  การวิเคราะห์  การวิจารณ์  การวินิจฉัยและ

การประเมินค่า  หลักการพินิจวรรณคดี  วรรณกรรม   การประเมินคุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  การวิเคราะห์  การวิจารณ์และการประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและหลากหลาย  โดยพินิจคุณค่า
ด้านเนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การท่องบทอาขยานและการเลือกบทประพันธ์ที่น่าประทับใจและมี
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คุณค่ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  การใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า  การฝึกทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ   
เช่น  การเขียนเรียงความ  บทความ  ย่อความ  บันทึก  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ   และแสดงทรรศนะทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาที่สละสลวย  การฝึกทักษะการฟัง    ดู    สื่อรูปแบบต่าง ๆ    การแสดงความคิดเห็นจาก
การฟัง  ดูสื่ออย่างมีความคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่ฟัง  ดูอย่างมีเหตุผล  การฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ   ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ    ศึกษาธรรมชาติของภาษา    พลังของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย  การใช้คําและกลุ่มคําที่
สละสลวย  การใช้ประโยคตามลักษณะโครงสร้างและการสื่อสาร  การใช้คําราชาศัพท์      พัฒนาการทางภาษา      ภาษาถิ่น
และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย       ศึกษาฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกาพย์    กลอน  โคลง   ฉันท์   ร่าย  และ
การฝึกเขียนบทร้อยกรองที่สนใจด้วยถ้อยคําเชิงวรรณศิลป์  การรวบรวมสํานวน  ภาษิตที่ปรากฏในวรรณกรรม  สํานวน
ท้องถิ่น  ศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรมแต่ละสมัย   โดยวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านสังคมและด้าน
วรรณศิลป์         

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด  กระบวนการจัดการ  กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการแก้ปัญหา   กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย   
              เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด   การแก้ปัญหา   พัฒนาทักษะชีวิต      
ทักษะต่าง ๆอย่างมีมารยาท  มีความสามารถในการสื่อสาร    เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีจิตสาธารณะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.6/1  ม.6/2  
ท 2.1  ม.6/1  ม.6/2  
ท 3.1  ม.6/1  ม.6/2  
ท 4.1  ม.6/1  ม.6/2  
ท 5.1  ม.6/1  ม.6/2 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30201  ภำษำกับวัฒนธรรม                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ............................................ 

                    บอกความหมายของภาษาและวัฒนธรรม  ความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์และความสําคัญของภาษา ที่มีต่อสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตกรรม  นาฎศิลป์  ดนตรี  
วรรณกรรม  ศิลปะพ้ืนบ้าน  และบอกแนวทางและการอนุรักษ์มรดกทางภาษาและวัฒนธรรม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของภาษาได้ 
2. บอกความหมายของวัฒนธรรมได้ 
3. บอกความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม 
4. บอกความสัมพันธ์และวามสําคัญของภาษาที่มีต่อสถาปัตยกรรม 
5. บอกความสัมพันธ์และวามสําคัญของภาษาที่มีต่อประติมากรรม 
6. บอกความสัมพันธ์และความสําคัญของภาษาที่มีต่อจิตกรรม 
7. บอกความสัมพันธ์และวามสําคัญท่ีมีต่อนาฏศิลป์และดนตรี 
8. บอกความสัมพันธ์และความ 
9. สําคัญของภาษาที่มีต่อวรรณกรรม 
10. บอกความสัมพันธ์และความสําคัญของภาษาที่มีต่อศิลป์พ้ืนบ้าน 
11. บอกแนวทางและ ปฏิบัติต่อการอนุรักษ์มรดกทางภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                           
รวมทั้งหมด 11  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30202   กำรแต่งค ำประพันธ์ 1                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา  รูปแบบงานประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน และโคลง    เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับ  

การใช้คํา ลีลา ความไพเราะ โวหารการประพันธ์และแนวคิดที่ปรากฏในงานร้อยกรองประเภท กาพย์ กลอน  
และโคลงชนิดนั้นๆ  กวีซีไรต์ กวีเอกของโลก  (สุนทรภู่)  และผลงานของกวี 

โดยใช้กระบวนการความรู้    ความเข้าใจ   ใฝ่เรียนรู้ กระบวนการทักษะทางภาษาและกระบวน 
การปฏิบัติ    เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด    ความเข้าใจ  สามารถนําสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติไปใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้ 

เห็นคุณค่าทางภาษา มีมารยาทในการเขียน ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
รักและหวงแหนภาษาไทยอันเป็นมรดกของชาติ       ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายกฎเกณฑ์ ข้อบังคับบทร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน โคลงแต่ละชนิดได้ 
2. รวบรวมร้อยกรองประเภทเดียวกันได้ 
3. อธิบายความแตกต่างบทร้อยกรองแต่ละชนิดได้ 
4. เลือกสรรคํามาใช้ในบทร้อยกรองให้มีสัมผัสและได้ความหมาย 
5. สามารถวิเคราะห์โวหารจากบทประพันธ์ได้ 
6. รู้จักผลงานและประวัติกวีของกวีซีไรท์และกวีเอกของโลก  (สุนทรภู่) 
7. ใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติทางภาษา ใช้แต่งบทประพันธ์ได้เหมาะสม 
8. รักการเรียนรู้ อนุรักษ์ความเป็นไทยและมีวินัยในการทํางาน 
รวมทั้งหมด 8  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30203   กำรแต่งค ำประพันธ์ 2                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                              เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาลักษณะบังคับของคําประพันธ์ชนิดต่างๆ  แต่งคําประพันธ์ประเภทโคลง  กาพย์กลอน  ร่าย   

ฉันท์  โดยคํานึงถึงลักษณะบังคับความไพเราะ  เนื้อหา  สาระ  ความคิดสร้างสรรค์  การใช้กวีโวหาร 
 โดยใช้กระบวนการภาษา  ความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับฉันทลักษณ์  การแต่งคําประพันธ์ 
 เห็นคุณค่าของคําประพันธ์  เกิดความซาบซึ้งในคําประพันธ์  ภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาอันเป็น
มรดกของชาติสืบไป   

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. เข้าใจความหมายคําประพันธ์  ลักษณะบังคับของคําประพันธ์ประเภทต่างๆ 
2. แต่งคําประพันธ์ประเภทต่างๆ  โดยคํานึงถึงลักษณะบังคับ  ความไพเราะ  เนื้อหาสาระความคิดสร้างสรรค์  

ใฝ่เรียนรู้  และปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
3. อธิบายคุณค่าของคําประพันธ์  กวีโวหาร  ท่องจําคําประพันธ์ชนิดต่างๆ  เกิดความซาบซึ้งในคําประพันธ์ 
รวมทั้งหมด 3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30204  วำทศิลป์                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................  
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความสําคัญ  หลักการพูดแต่ละประเภท ศิลปะในการใช้ภาษา การเตรียม

ตัวก่อนการพูด  หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ การสัมภาษณ์บุคคล  การพูดสนทนา  และการโต้วาที 
    โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการพูด  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการ

นําเสนอ   
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารมีทักษะการพูด  มี

เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในการพูดแต่ละประเภท 
2. สามารถอธิบายความหมายองค์ประกอบ  ความสําคัญของการพูด 
3. สามารถพูดได้ถูกต้องตามหลักการพูด 
4. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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5. สามารถโต้วาที 
6. สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการพูด 
7. มีมารยาทในการพูด  เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด   7 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30205  หลักภำษำไทย                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................     
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของภาษา   ธรรมชาติของภาษา   พลังของภาษา    ลักษณะสําคัญของ 

ภาษาไทย  วิธีการสร้างคําในภาษาไทย  คํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และประโยคในการสื่อสาร   
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการจัดการ  กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการพัฒนา 
ลักษณะนิสัย 

   เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย  สามารถนําความรู้ไปใช้วิเคราะห์การใช้ภาษา   
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง    อันจะนําไปสู่การมีวัฒนธรรม    คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องลักษณะสําคัญของภาษาไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการสร้างคําในภาษาไทย 
3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยคในการสื่อสาร 
4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
5. สามารถวิเคราะห์การใช้ภาษา  ใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียนในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30206     วรรณกรรมท้องถิ่น                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ 40 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

........................................................................................ ................................................................................. 
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ศึกษาลักษณะประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น  นิทานพ้ืนบ้าน  เพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  ปริศนา
คําทาย  ความเชื่อ  ภาษาถิ่น  โดยศึกษาเกี่ยวกับที่มา  เนื้อหา  คําศัพท์  สํานวน  ความหมาย  และอิทธิพลต่อ
การดํารงชีวิต 
 โดยใช้กระบวนการภาษา  ความรู้ความเข้าใจ  การปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม   เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  สามารถนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 เห็นคุณค่าของภาษาถ่ิน  วรรณกรรมท้องถิ่น  ภูมิใจในท้องถิ่นของตน  ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม  

จริยธรรม  ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทย 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนเข้าใจความหมายประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นรู้จักและแยกวรรณกรรมท้องถิ่น                                      

ตลอดจนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น 
2. นักเรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดนราธิวาส  ภาษาถ่ินที่ใช้  รู้และเข้าใจความหมายของ ภาษาถ่ิน  มีความ

ภูมิใจในภาษาถิ่นของตน 
3. นักเรียนเข้าใจความหมายนิทานพื้นบ้าน  ปริศนาคําทาย  ความเชื่อ  สืบค้นนิทานพ้ืนบ้านปริศนาคําทาย  

ความเชื่อในท้องถิ่นตน  รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
4. รู้และเข้าใจความหมายบอกชนิดประเภท ของนิทานพ้ืนบ้าน  ดีเกฮูลู  และนําเสนอเพลงพ้ืนบ้านดีเกฮูลู  

รักและภาคภูมิใจในเพลงพ้ืนบ้านและดีเกฮูลู 
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ท30207     วรรณกรรมปัจจุบัน                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาประวัติวรรณกรรมไทย   วิวัฒนาการของวรรณกรรมในแต่ละสมัย     ลักษณะ และองค์ 

ประกอบของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น    บทความ    และบทร้อยกรอง     หลักการวิจารณ์เบื้องต้น  
คุณค่าของวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์   เนื้อหา   สังคมและการนําไปใช้ในชีวิตจริง   โดยการอธิบาย  
ตีความ   วิเคราะห์วิจารณ์    แสดงความคิดเห็น    ประเมินคุณค่าและแนวคิด   นําไปใช้อ้างอิง   นําไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   

เห็นคุณค่าของวรรณกรรมไทย    นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และ มีนิสัยรักการอ่าน    
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
2. อธิบายวิวัฒนาการของวรรณกรรมได้ 
3. วิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ เรื่องสั้น บทความ นิทาน และบทร้อยกรองได้ 
4. วิจารณ์วรรณกรรม ประเภท เรื่องสั้น  บทความ  และบทร้อยกรองตามหลัก การวิจารณ์   วรรณกรรมได้ 
5. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม และนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30208  กำรอ่ำนวิเครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรม             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

................................................................................................................................. ........................................ 
ศึกษาลักษณะคําประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน ร่าย โคลง ฉันท์ ความหมายและประเภทของ 

วรรณคดีและวรรณกรรม    ศึกษาวรรณคดี    หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีเบื้องต้น  คุณค่าของ 
วรรณคดีด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา สังคมและนําไปใช้ในชีวิตจริงโดยการสรุปเรื่อง  อธิบาย   จําแนก   
ตีความ  วิเคราะห์วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  ประเมินคุณค่า   นําแนวคิดไปใช้อ้างอิงและนําไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง   

เห็นคุณค่าของคําประพันธ์และวรรณคดีไทย    นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและมีนิสัยรักการอ่าน    
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. จําแนกลักษณะของคําประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน ร่าย โคลง ฉันท์ได้ 
2. วิเคราะห์ องค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
3. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีได้ 
4. วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินคุณค่า แนวคิด ของวรรณคดีที่สนใจได้ 
5. นําแนวคิดท่ีได้จากวรรณคดีไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30209   วรรณคดีมรดก                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................... .......................................................... 
ศึกษาวรรณคดีสําคัญสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์   เกี่ยวกับประวัติ  ความเป็นมา  ประวัติผแต่ง

และผลงานของกวีในแต่ละสมัย    ปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม    อิทธิพลของ
วรรณคดีตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทย เข้าใจวิวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละสมัย  เพ่ือ
เป็นความรู้พ้ืนฐานในการเข้าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทย    เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  
เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีสําคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกประวัติและผลงานของ กวีสมัยธนบุรีได้ 
2. บอกลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีสมัยธนบุรีได้ 
3. บอกประวัติและผลงานของกวีสมัยรัชกาลที่ 1,2 และ 3 ได ้
4. บอกลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 1,2 และ  3 ได้ 
5. บอกความเคลื่อนไหวทางวรรณคดี  การกําเนิดการพิมพ์  และหนังสือพิมพ์ได้ 
6. อธิบายอิทธิพลของวรรณคดีทางตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อ  วรรณคดีไทยได้ 
7. บอกประวัติ  ผลงาน  ลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่  4, 5 และ 6 ได้ 
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8. บอกสาเหตุที่ทําให้วรรณคดีไทยหลังสมัยรัชกาลที่ 6เปลี่ยนแปลงได้ 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีหลังสมัยรัชกาลที่ 6 
10. บอกประเภทและลักษณะของวรรณกรรมปัจจุบันได้ 
รวมทั้งหมด 10  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30210  พินิจวรรณกรรม                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                              เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
    ศึกษาวิเคราะห์การอ่านข้อเขียน  และวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี  วรรณคดี  ร้อยแก้ว  
และร้อยกรอง  การพิจารณาข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  แยกองค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทสารคดี  เรื่อง
สั้น  นวนิยาย  วรรณกรรมร้อยกรอง 
   โดยใช้กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ใช้กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
สืบค้น  และกระบวนการนําเสนอ 
  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด  มีทักษะการสื่อสารประเมินค่า วรรณกรรมประเภท    ต่าง 
ๆ สามารถนําไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาทักษะชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจการอ่านขั้นพ้ืนฐาน 
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2. อ่านในใจได้รวดเร็ว 
3. สามารถอ่าน  พิจารณาข่าว  ประกาศ  และโฆษณา 
4. สามารถบอกประเภทของสารคดี 
5. สามารถอ่านและพิจารณาเรื่องสั้น 
6. สามารถอ่านและพิจารณานวนิยาย 
7. สามารถอธิบายวิธีการพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง 
8. สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมและแนะนําวรรณกรรมที่มีคุณภาพแก่ผู้สนใจ 
รวมทั้งหมด   8 ผลกำรเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30211  ภำษำเสนำะร้อยแก้ว                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ............................................ 
                ศึกษา วิเคราะห์ การอ่านร้อยแก้ว   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอ่านร้อย
แก้วประเภทต่าง   เช่น บันทึก ข่าว บทความ สารคดี ความเรียง บทวิจารณ์ ชีวประวัติ เรื่องเล่าประเภทต่าง ๆ  
บทละคร นิทานพ้ืนบ้านสงขลา ฯลฯ  การอ่านได้ถูกต้องตามอักขรวิธี การใช้เสียง การออกเสียง  คําควบกล้ํา  
จังหวะ การเว้นวรรคตอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคํานึงถึงการสอดใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละ
ประเภทเป็นสําคัญ  
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                 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้   ความเข้าใจ   กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนกลุ่ม   และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
                เพ่ือให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ มีทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิต สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีเจตคติท่ีดี พึงพอใจในการอ่านบทร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภท บันทึก ข่าว บทความ  ข่าว สารคดี  ความเรียงบทวิจารณ์  

ชีวประวัติ เรื่องเล่า  บทละคร  นิทานพื้นบ้านนราธิวาส  
3. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้ชัดเจนและถูกต้อง 
4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เจตคติท่ีดีต่อการอ่าน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท30212  ภำษำเสนำะร้อยกรอง                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                               เวลำ 40 ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต  
........................................................................................................................... .............................................. 
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ศึกษา วิเคราะห์ การอ่านร้อยกรอง   มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   หลักเกณฑ์เก่ียวกับการอ่านร้อยกรอง
ประเภทต่าง   เช่น กลอนสุภาพ กลอนหนังตะลุง  กาพย์ยานี  กาพย์ฉบัง   กาพย์สุรางคนางค์  โคลงสี่สุภาพ  
และฉันท์           การอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี การใช้เสียง   จังหวะถูกต้อง  ตามแบบแผนฉันทลักษณ์ของ
คําประพันธ์ประเภทนั้น ๆ  การสอดใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละประเภท      การวางพ้ืนฐานให้ได้
รัก  ชื่นชม  และซาบซึ้งในสุนทรียรสของบทร้อยกรองหรือวรรณคดีกวีนิพนธ์ 
           โดยใช้กระบวนการเรียนรู้   ความเข้าใจ   กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนกลุ่ม    และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
           เพ่ือให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี พึงพอใจในการอ่านบทร้อยกรอง
ประเภทต่าง ๆ  นําข้อคิดไปพัฒนาทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภท ต่าง ๆ  
3. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เจตคติท่ีต่อการอ่าน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด 4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค31101   คณิตศำสตร์ 1                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรยีนที่  1                    เวลำ   40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0   หน่วยกิต   
............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา เซต การเขียนเซตและ
สัญลักษณ์ต่างๆ การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต   กำร
ให้เหตุผล    การให้เหตุผลแบบอุปนัย และการให้เหตุผลแบบนิรนัย จ ำนวนจริง สมบัติของจํานวนจริง 
สมการกําลังสอง    อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  และค่าสัมบูรณ ์
 โดยใช้กระบวนการ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการ
ปฏิบัติจริงที่ฝึกทักษะ ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1    ม. 4/1  ม. 4/2  
ค 1.4    ม. 4/1 
ค 4.1    ม. 4/1  ม. 4/2 
ค 4.2    ม. 4/1  ม. 4/2  ม. 4/3 
ค 6.1    ม. 4/1  ม. 4/2  ม. 4/3  
รวมทั้งหมด   11  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค31102    คณิตศาสตร์  2                                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรยีนที่  2                    เวลำ   40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ........................................ 
ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน  

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก   การนํากราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกําลังสอง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
และฟังก์ชันขั้นบันได   ไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ทําให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณและ
มีความเชื่อม่ันในตนเอง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 4.1   ม. 4/3  
ค 4.2   ม. 4/3 
ค 6.1   ม. 4/1  ม. 4/2  ม. 4/3 
รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค32101  คณิตศำสตร์ 3                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรยีนที่  1                    เวลำ   40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0   หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ............................................ 

ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา  เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้
กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ    รำกที่ n ของจํานวนจริง     อัตรำส่วนตรีโกณมิติ    อัตราส่วนตรีโกณมิติของ มุม 

30,45และ 60 การอ่านค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติจากตารางหรือเครื่องคิดเลข     กำรน ำอัตรำส่วนตรีโกณมิติ
ไปใชใ้นการแก้ปัญหาเก่ียวกับการหาระยะทางและความสูง 

    โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว       ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติการจริง การฝึกทักษะ ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้เห็นคุณค่า  
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   
มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม. 5/3 
ค 1.2  ม. 5/1 
ค.1.3  ม. 5/1 
ค 2.1  ม. 5/1 
ค 2.2  ม. 5/1 
ค 6.1  ม. 5/1 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค32102   คณิตศำสตร์ 4             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่  2                    เวลำ   40  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0   หน่วยกิต  
............................................................................................................................................. ...........................
      ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา  สถิติเบื้องต้น  
ความรู้เบื้องต้นและประเภทของข้อมูลทางสถิติ แหล่งของข้อมูล และ  ค้นหาข้อมูลทางสถิติ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การนําเสนอข้อมูล  การหาค่ากลางของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจง
ความถี่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม การวัดตําแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้ เปอร์เซ็นต์ไทล์ การ
วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   กำรส ำรวจควำมคิดเห็น  วิธีสํารวจความ
คิดเห็น   วิธีการสร้างแบบสํารวจ     การประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็น ตลอดจนการนําผลการสํารวจ
ความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ 

 โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว       ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิบัติการจริง การฝึกทักษะ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้เห็นคุณค่า  
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   
มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 5.1   ม. 5/1  ม. 5/2  ม. 5/3 
ค 5.2   ม. 5/1 
ค 5.3   ม. 5/1 
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รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค33101   คณิตศำสตร์ 5             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรยีนที่  1                    เวลำ   40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0   หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ............................................  
      ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล   และการแก้ปัญหา   ล ำดับและอนุกรม  
ลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต   ผลบวก n  พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

    โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
โดยการปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้เห็นคุณค่า  และมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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ค 4.1   ม. 6/1  ม. 6/2 
ค 4.2   ม. 6/2 
ค 6.1   ม. 6/1 ม.6/2 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค33102   คณิตศำสตร์ 6             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรยีนที่  2                    เวลำ   40  ช่ัวโมง     จ ำนวน  1.0   หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ............................................  
       ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา       ควำมน่ำจะเป็น  
ความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ม    ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   

     โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   โดยการ
ปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
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เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้เห็นคุณค่า และมีเจตคติ ที่ดีต่อ 
คณิตศาสตร์    สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ        มีความรับผิดชอบ   มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 5.2    ม.6/2 
ค 5.3    ม.6/2 
ค 6.1   ม. 6/1   ม.6/2 
รวมทั้งหมด  4   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค31201   คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4  ภำคเรียนที่  1           เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน  2.0   หน่วยกิต  

.................................................................................................................................................... ..................... 
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      ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ตรรกศำสตร์เบื้องต้น  
ประพจน์   การหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์  รูปแบบของประพจน์ที่
สมมูลกัน การอ้างเหตุผลและความสมเหตุสมผล  ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริงของประโยค
ที่มีตัวบ่งปริมาณ  สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ   ระบบจ ำนวนจริง   จํานวนจริง การเท่ากัน  
การบวก การลบ การคูณ และการหารในระบบจํานวนจริงสมบัติต่าง ๆในระบบจํานวนจริง   การแก้สมการ 
พหุนามตัวแปรเดียว  สมบัติการไม่เท่ากัน   ช่วงและการแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว การแก้สมการและ
อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์  ทฤษฎีจ ำนวนเบื้องต้น สมบัติของจํานวนเต็ม การหารลงตัว  ขั้นตอนวิธีการหาร    
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย  และการนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว   ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ฝึกทักษะ ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  ทําให้เห็นคุณค่า  และมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. หาค่าความจริงของประพจน์และหารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลและเป็นนิเสธกันได้ 
2. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กําหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง 
4. นําสมบัติต่างๆเกี่ยวกับจํานวนจริง  การดําเนินการไปใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้ 
5. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ 
6. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็ม 
7. เข้าใจและสามารถนําสมบัติของจํานวนเต็มไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได้ 
8. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
9. มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 
10.   เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  10   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค31202   คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4  ภำคเรียนที่  2           เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน  2.0   หน่วยกติ  

............................................................................................................................. ............................................ 
    ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา     ฟังก์ชัน    โดเมน
และเรนจ์ของความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน    ฟังก์ชันแบบต่างๆ   การดําเนินการของฟังก์ชัน  ตัวผกผันของ
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน  กราฟของฟังก์ชัน      เรขำคณิตวิเครำะห์   ระยะระหว่างจุดสองจุด   จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด   ความชันของ เส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่าง
ระหว่างเส้นตรงกับจุดและระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน ภำคตัดกรวย  ส่วนประกอบต่างๆและสมการของ 
วงกลม พาราโบลา   วงรี และไฮเปอร์โบลา 
    โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว   ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้ นคว้าโดย
ปฏิบัติการจริง การฝึกทักษะ การสืบค้น  ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิด
คํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  ทําให้เห็น
คุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ ความ
รับผิดชอบ     มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน เขียนกราฟของฟังก์ชันและสร้างฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหาที่กําหนดให้ได้ 
2. นําความรู้ฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. หาระยะระหว่างจุด สองจุดจุดกึ่งกลาง  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 
4. หาความชันของเส้นตรงและหาสมการของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก  และนําไปใช้ได้ 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อกําหนดส่วนต่างๆของภาคตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ

ความสัมพันธ์นั้นได้ 
6. นําความรู้การเลื่อนแกนทางขนาน  ไปใช้ในการเขียนกราฟได้ 
7. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
8. มีทกัษะในการแก้ปัญหาโจทย์ที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 
9.   เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
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รวมทั้งหมด  9   ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค31203   คณิตศำสตร์กับ GSP             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4  ภำคเรียนที่  1            เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
   ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา     โดยใช้โปรแกรม                    
The Geometer’s Sketchpad  สร้างรูปเรขาคณิต  การใช้กล่องเครื่องมือ  ซึ่งประกอบด้วย  เครื่องมือ
ลูกศร  เครื่องมือลงจุด  เครื่องมือวงเวียน  เครื่องมือการเขียนเส้นในแนวตรง  เครื่องมือสร้างข้อความ  
เครื่องมือกําหนดเอง  การใช้คําสั่งในเมนูต่าง ๆ เพื่อสร้างชิ้นงาน 

โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์  ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดย
ปฏิบัติงานจริง  เพ่ือพัฒนาให้สามารถใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad  ช่วยในการสืบเสาะหา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์  เป็นตัวเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  ช่วยให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่ม  สร้างสรรค์  และนําความรู้  ความคิด  ทักษะที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆในชีวิตประจําวัน  เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นสูง   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   สามารถทํางานอย่างมีระบบ  ระเบียบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  เชื่อมั่นใน
ตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ใช้เครื่องมือในคําสั่งเมนูต่าง ๆ เพื่อ สร้างชิ้นงาน ได้ 
2. สร้างรูปเรขาคณิตพ้ืนฐานตามบทนิยามได้ 
3. สร้างรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกราฟต่างๆได้  เช่น  กราฟของสมการเส้นตรง  กราฟสมการ

กําลังสอง   กราฟของความสัมพันธ์   กราฟของฟังก์ชันใน  ภาคตัดกรวย   กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
เป็นต้น 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

59 

4. สร้างเครื่องมือใหม่ต่างๆได้ เช่น  เครื่องมือเพ่ือหาพ้ืนที่ระหว่างกราฟ   เครื่องมือ เวกเตอร์ในระบบพิกัด
ฉาก สามมิติ เป็นต้น 

5. สร้างและสํารวจสมบัติของกราฟตรีโกณมิติได้ 
6. ใช้ GSP   สร้างสื่อประกอบการเรียนคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือที่

เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น  
7. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค32201   คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  ภำคเรียนที่  1            เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

........................................................................................................................ ................................................. 
    ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา   ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอกำริทึม    ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล และฟังก์ชันลอการิทึม  การคํานวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม   การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล   
และสมการลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและกำรประยุกต์  ฟังก์ชันไซน์  ฟังก์ชันโคไซน์  และฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติอ่ืนๆ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจํานวนจริงหรือมุม อิน
เวอร์ส ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์ การหาระยะทางและความสูงโดยใช้กฎของไซน์และโคไซน์ 

   โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว       ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติการจริง การฝึกทักษะ  ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์     ทําให้เห็นคุณค่า  
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   
มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
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ผลกำรเรียนรู้ 

1. สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้ 

2. นําความรู้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต ประจําวัน เช่น 
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

4. นําความรู้ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้ แก้ปัญหาได้ 

5. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 

6. มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น   

7. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค32202   คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  ภำคเรียนที่  2            เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

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

       ศึกษาและวิเคราะห์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา   กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เบื้องต้น    โดยใช้ค่ากลางของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูล     การแจกแจงปกติ   ค่ามาตรฐาน  
การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล   แผนภาพการ
กระจาย   ความ สัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา   การใช้
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทํานายค่าตัวแปรตาม  เมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให้  ระบบสมกำรเชิงเส้นและเมทริกซ์    
สัญลักษณ์ของเมทริกซ์  สมบัติของเมทริกซ์   และดีเทอร์มินันต์การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้
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ระบบสมการโดยวิธีดีเทอร์มินันต์    การแก้ระบบสมการโดยวิธีการดําเนินการตามแถวเบื้องต้น  เวกเตอร์  
เวกเตอร์ในสามมิติ    เวกเตอร์และการเท่ากัน  การบวกและการลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผล
คูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

    โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษา   ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้เห็นคุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ 
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
2.  นําความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล, ค่ามาตรฐาน ไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้ 
3. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ และนําความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล

ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์และการดําเนินการ ของเมทริกซ์ 
5. วิเคราะห์และหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ 
6. สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติและการดําเนินการของเวกเตอร์ได้ 
7. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลย ี
8. มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น   
9. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค33201   คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  ภำคเรียนที่  1            เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

................................................................................................................. ........................................................ 
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    ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาใน     ก ำหนดกำรเชิง
เส้น   การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์   การใช้วิธีการของกําหนดการเชิงเส้นในการแก้ปัญหา    ลําดับ
อนันต์และอนุกรมอนันต์    ลิมิตของลําดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์   แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตของฟังก์ชัน 
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันคอมโพสิท  อนุพันธ์อันดับสูง   การประยุกต์ของอนุพันธ์ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต ปริพันธ์จํากัดเขต พ้ืนที่ที่ปิด
ล้อมด้วยเส้นโค้ง 
                โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว   ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา 
การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้เห็นคุณค่า  และมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของกําหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟของสมการและอสมการที่มี

สองตัวแปรในการแก้ปัญหาได้ 
2. หาลิมิตของอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้ 
3. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และนําความรู้เรื่องลําดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
4. หาลิมิตและบอกลักษณะของฟังก์ชันได้ 
5. นําความรู้อนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้ 
6. หาปริพันธ์เขตของฟังก์ชัน และพ้ืนที่ปิดล้อมตัวเส้นโค้งได้ 
7. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
8. มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น   
9. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค33202   คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  ภำคเรียนที่  2            เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

............................................................................ .............................................................................................  
     ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา    จ ำนวนเชิงซ้อน  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อน   จํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วสมการพหุนาม    ทฤษฎีกรำฟเบื้องต้น  
กราฟ กราฟออยเลอร์   การประยุกต์ของกราฟ       ควำมน่ำจะเป็น       กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธี
เรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่    ทฤษฎีบททวินาม     ความน่าจะเป็น  และ  กฎที่สําคัญบางประการของความน่าจะ
เป็น 
     โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ทําให้เห็นคุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ 
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้อน เขียนกราฟ และหาค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนได้ 
2. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจํานวนเต็มบวก 
3. แก้สมการพหุนาม ตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็มและมีดีกรีไม่เกินสาม 
4. เขียนกราฟ เมื่อกําหนดจุด (vertex )และเส้น (edge) ได้ และระบุได้ว่ากราฟที่กําหนดให้เป็นกราฟออย

เลอร์หรือไม่ 
5. แก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
6. นําความรู้ทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ 
7. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กําหนดได้ 
8. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
9. มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น   
10. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  10  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30101   โลก  ดำรำศำสตร์และอวกำศ                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                         เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

.................................................................................................................................................................... .....  
 ศึกษา วิเคราะห์  อธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก    กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
ของโลก  กระบวนการเกิดภูเขา  รอยเลื่อน  รอยคดโค้ง  แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  ความสําคัญของ
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา  แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การลําดับชั้นหิน 
ซากดึกดําบรรพ์  และโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่  นําข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์  การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซีและเอกภพ  ธรรมชาติและ
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  การส่งและคํานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก  ประโยชน์ของ
ดาวเทียมในด้านอุตุนิยมวิทยา  สํารวจทรัพยากรโลก  การสื่อสาร  และบอกตําแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า  การ
ส่งและสํารวจอวกาศโดยยานอวกาศและสถานีอวกาศ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด    ความ
เข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม    และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 6.1   ม.4-6/1 ม.4-6/2   ม.4-6/3    ม.4-6/4  ม.4-6/5 ม.4-6/6       
ว 7.1   ม.4-6/1 ม.4-6/2       
ว 7.2   ม.4-6/1 ม.4-6/2   ม.4-6/3 
ว 8.1   ม.4-6/1 ม.4-6/2   ม.4-6/3     ม.4-6/4   ม.4-6/5 ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8   ม.4-6/9      
          ม.4-6/10 ม.4-6/11   ม.4-6/11                   
รวมทั้งหมด   23   ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30102  พื้นฐำนฟิสิกส์                                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                         เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................. ............................................................ 
ศึกษา ทดลอง  วิเคราะห์และอธิบาย   ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้ม

ถ่วง  สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  แรงนิวเคลียร์  และแรงไฟฟ้าระหว่าง
อนุภาคในนิวเคลียส  ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา  ความเร็ว  ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง  
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์  แบบวงกลม  แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายสมบัติของคลื่น  ความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราเร็ว  ความถ่ีและความยาวคลื่น  การเกิดคลื่นเสียง  อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง  ระดับความเข้ม
เสียง  การได้ยิน  คุณภาพเสียง และการนําไปใช้ประโยชน์  มลพิษทางเสียงที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และ
วิธีการป้องกัน  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ประโยชน์และการป้องกันอันตรายของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชัน    ฟิชชัน  ความสัมพันธ์ ระหว่างมวลกับพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า
จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   โรงไฟฟ้านิวเคลียร์   สมบัติของรังสีจากธาตุ
กัมมันตรังสี  การเกิดกัมมันตภาพรังสี  การตรวจสอบรังสีจากสิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์  ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
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การตัดสินใจ     นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 4.1     ม.4-6/ 1 ม.4-6/ 2   ม.4-6/ 3 ม.4-6/ 4 
ว 4.2     ม.4-6/ 1 ม.4-6/ 2   ม.4-6/ 3 
ว 5.1     ม.4-6/ 1 ม.4-6/ 2   ม.4-6/ 3  ม.4-6/ 4  ม.4-6/ 5  ม.4-6/ 6   ม.4-6/ 7   ม.4-6/ 8   ม.4-6/9 
ว 8.1     ม.4-6/ 1   ม.4-6/ 2    ม.4-6/ 3  ม.4-6/ 4  ม.4-6/ 5  ม.4-6/ 6   ม.4-6/ 7   ม.4-6/ 8   ม.4-6/9 
            ม.4-6/10  ม.4-6/ 11  ม.4-6/12 
รวมทั้งหมด     28    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30103  พื้นฐำนเคมี                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                          เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต  

........................................................................................................................ ................................................. 
          ศึกษาวิเคราะหแบบจําลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม การ
จัดเรียงธาตุใน ตารางธาตุ  แนวโนม สมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ  สมบัติบางประการของ
สารประกอบของธาตุบางชนิด พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปจจัยที่
มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา การใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมีและผลของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดลอม  การเกิดปโตรเลียม  กระบวนการแยกผลิตภัณฑปโตรเลียมและการใชประโยชน สมบัติบางประการ
ของพอลิเมอรและพอลิเมอรในชีวิตประจําวัน องคประกอบ สมบัติบางประการ ปฏิกิริยาและประโยชนของคาร
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โบไฮเดรต ไขมันและกรดไขมัน โปรตีนและกรดอะมิโน โดยใชกระบวนการทาง วิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล 
การอภิปราย การวิเคราะห การเปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย การทดลอง เพ่ือใหเกิดความรู
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 3.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3    ม.4-6/4   ม.4-6/5    
ว 3.2   ม. 4-6/1  ม. 4-6/2  ม. 4-6/3   ม. 4-6/4  ม. 4-6/5   ม. 4-6/6   ม. 4-6/7   ม. 4-6/8  ม. 4-6/9                         
ว 8.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5   ม.4-6/6    ม.4-6/7    ม.4-6/8   ม.4-6/9    

ม.4-6/10 ม.4-6/11  ม.4-6/12        
รวมทั้งหมด   26   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30104  พ้ืนฐำนชีววิทยำ                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                        เวลำ  60  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
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ศึกษาและวิเคราะห์  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ภูมิคุ้มกันของร่ างกาย  พันธุกรรมและการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น  ตลอดจนการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สังเกต  สืบค้นข้อมูล  
อภิปราย อธิบาย และสรุปองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะ และจิต
วิทยาศาสตร์ คุณธรรมและจริยธรรมตามค่านิยมที่พึงประสงค์  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4      
ว 1.2 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4        
ว 2.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3     
ว 2.2 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3      
ว 8.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/8   ม.4-6/9   

ม.4-6/10 ม.4-6/11   ม.4-6/12 
รวมทั้งหมด    26   ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30201  ฟิสิกส์ 1                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและ

การทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกตําแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ 

เคลื่อนที่ของนิวตัน    กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล     และแรงเสียดทาน       การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โดย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การ
สืบค้นข้อมูล การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ การตัดสินใจ การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ 

2. อธิบายความสําคัญของการทดลอง การวัดปริมาณกายภาพต่างๆ และการบันทึกผลการวัด 

3. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณที่เก่ียวข้อง 

4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี
ความเร่งคงตัว 

5. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง 

6. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
7. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 

8. อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง 

9. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

11. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

รวมทั้งหมด 11 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30202  ฟิสิกส์ 2                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1                     เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ กฎการ

อนุรักษ์พลังงาน กําลัง เครื่องกลอย่างง่ายและประสิทธิภาพของเครื่องกล การชนกันของวัตถุและกฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กและผลของทอร์กที่มีต่อสภาพการหมุน สภาพสมดุลและเงื่อนไข
ที่ทําให้เกิดสมดุล สภาพยืดหยุ่นของวัตถุและมอดุลัส โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การ
สํารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ 
การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายงานและวิเคราะห์งานของแรงต่าง ๆ 
2. อธิบายพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน 
3. อธิบายและใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล วิเคราะห์การเคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. อธิบายการทํางานของเครื่องกลอย่างง่าย 
5. อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป 
6. อธิบายการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์การชนของวัตถุ 
7. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและความสัมพันธ์ของปริมาณที่เก่ียวข้องกับการหมุน 
8. อธิบายทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับโมเมนต์ความเฉื่อย 
9. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 
10. อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุท่ีมีการเคลื่อนที่แบบหมุน 
11. อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุ และวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล 
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12. อธิบายผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ 
13. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุและผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางมวล

และศูนย์ถ่วงของวัตถุ 
14. อธิบายการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย 
15. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของของแข็งและมอดุลัสของยัง 

รวมทั้งหมด 15 ผลกำรเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30203  ฟิสิกส์ 3                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
ศึกษาหลักการของคลื่นในเรื่อง องค์ประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของ

เสียง สมบัติของคลื่นเสียง      การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีตส์ 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก หูและการได้ยิน ความเข้มของเสียงและมลพิษทางเสียง 

ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโค้ง เลนส์บางและหลักการของทัศนอุปกรณ์บางชนิด 

การ รับรู้สีของนัยน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับคลื่นแสง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดมี
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนํา ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจํา วัน 

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล 

2. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 

3. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง 

4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
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5. อธิบายเกี่ยวกับการได้ยินได้แก่ ระดับเสียง ระดับสูงต่ําของเสียง คุณภาพเสียง และผลของมลพิษทางเสียง
ต่อการได้ยิน 

6. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ 
7. อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

8. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาตําแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและกระจกเงา
โค้ง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคํานวณ 

9. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด 

10.อธิบายการหาตําแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคํานวณ 

11.อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง ได้แก่ การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง รุ้งการทรงกลด 
และมิราจ 

12.อธิบายหลักการทํางานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด ได้แก่ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูปกล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องโทรทรรศน์ 

13.อธิบายความสว่างและการมองเห็นสี 
14.อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว (หรือสลิต) และการใช้เกรตติง 

15.อธิบายการกระเจิงของแสง 

รวมทั้งหมด 15 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30204  ฟิสิกส์ 4                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1                    เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัว

เก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพนําไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย การ
หาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้า หลั กการของ
มอเตอร์ กฎการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสํารวจ
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ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนํา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการเหนี่ยวนําไฟฟ้า 
2. อธิบายแรงกระทําระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า 
3. อธิบายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุ และสนามไฟฟ้าของตัวนําทรงกลม 
4. อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองตําแหน่ง 
5. อธิบายความจุ หลักการทํางานของตัวเก็บประจุและผลการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมหรือขนาน 
6. อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต 
7. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลางและวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตัวนําโลหะ 
8. อธิบายกฎของโอห์ม ความต้านทาน และการใช้กฎของโอห์ม 
9. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 
10.อธิบายพลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าในวงจร 
11.วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย 
12.อธิบายแรงกระทําต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กและแรงกระทําต่อลวดตัวนําที่

มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
13.อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กและการนําหลักการนี้ไปสร้างและ

อธิบายการทํางานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 
14.อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา กฎของฟาราเดย์ และการนําหลักการนี้ไปสร้างและอธิบายการทํางานของ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
15.อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ และปริมาณที่เกี่ยวข้อง 
16.อธิบายหลักการทํางานของหม้อแปลง 
17.อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
18.อธิบายโพลาไรเซชันของแสง แสงโพลาไรส์ และแสงไม่โพลาไรส์ 
รวมทั้งหมด 18 ผลกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30205  ฟิสิกส์ 5                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  80  ช่ัวโมง    จ ำนวน 2.0   หน่วยกิต  

............................................................................................. ............................................................................ 
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ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่องของความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส ความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและ
หลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหลและหลักแบร์นูลลี การค้นพบอิเล็กตรอน แนวคิดเกี่ยวกับ
แบบจําลองอะตอม สมมุติฐานของพลังค์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ การป้องกัน
อันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสืบค้นข้อมูล  การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีการตัดสินใจ   การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความดัน หลักการของเครื่องวัดความดัน 
2. อธิบายหลักอาร์คิมีดีส และนําไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการลอยของวัตถุในของไหล 
3. อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 
4. อธิบายการไหลของของไหลในอุดมคติ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
5. อธิบายผลของความร้อนที่ทําให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
6. อธิบายแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส และใช้กฎของแก๊สอธิบายพฤติกรรมของแก๊ส 
7. อธิบายทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊สได้ 
8. อธิบายพลังงานภายในระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อน พลังงานภายในระบบและงานที่

ระบบทําหรือรับจากสิ่งแวดล้อม 
9. อธิบายการค้นพบอิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอมตามแบบจําลองอะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ด 
10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ 
11. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดับพลังงานของอะตอม 
12. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและปรากฏการณ์คอมป์ตันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สนับสนุนว่าแสงแสดง

สมบัติของอนุภาคได้ 
13. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล์ และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
14. อธิบายโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม 
15. อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
16. อธิบายหลักการที่เก่ียวข้องการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 
17. อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 
18. อธิบายแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว และ เสถียรภาพของนิวเคลียส 
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19. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดข้ึนรวมทั้งการใช้ประโยชน์ 
20. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกัน 
รวมทั้งหมด  20  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30221  เคมี 1                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                             เวลำ  60  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
           ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจําแนกสารออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ  การแยกสาร 
พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี วิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม อนุภาคมูลฐาน เลขอะตอม เลขมวล 
ไอโซโทป สมบัติของคลื่นแสง การเกิดสเปกตรัม การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม วิวัฒนาการของตารางธาตุ 
สมบัติของธาตุตามหมูและตามคาบเกี่ยวกับ ขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิ
ตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด การเกิดพันธะโลหะ พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ พลังงานและความยาวพันธะ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเว
เลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ พันธะโคเวเลนต์กับโครงร่างผลึกตาข่าย และสมบัติของสารไอ
ออนิกและสารโคเวเลนต โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคน      ขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห
การเปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย การทดลองเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 
คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายองค์ประกอบและลักษณะสําคัญของแบบจําลองอะตอม ของดาลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์  

กลุ่มหมอกได้  
2. จัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อย ของธาตุต่าง ๆ ได้  
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุกับตําแหน่งตามหมู่และคาบ ในตารางธาตุได้ 
4. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ของอะตอมได้  ขนาดอะตอม  รังสีไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน  

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  และเลขออกซิเดชันได้   
5. อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะไอออนิก ซึ่งทําให้เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะ

โคเวเลนต์ ทําให้เกิดเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยสารประกอบที่เกิดขึ้นอาจมีโครงสร้างของผลึกหรือโมเลกุล
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ต่าง ๆ กัน มีสมบัติ การเขียนสูตรและมีชื่อเฉพาะ  รวมทั้งการอภิปราย การเกิดพันธะโลหะ การอธิบาย
สมบัติบางประการของโลหะได้   

6. อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรงที่กระทําระหว่างอนุภาคของสารนั้น ๆ  
ซึ่งพิจารณาได้จากโครงสร้างโมเลกุล (ได้แก่ ชนิดของอะตอมของธาตุ ชนิดของความยาวพันธะ  มุมระหว่าง
พันธะ )ได้ 

7. ทดลองอภิปรายและอธิบาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนื่องจากมี
การสลายพันธะเดิม และสร้างพันธะใหม่ และการเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 

8. อธิบายสมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และตามคาบได้ 
9. อภิปรายและอธิบายปฏิกิริยาเคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุ หมู่1 2 7 คาบท่ี 2 3 ธาตุแทรนซิชัน 

สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี และการสลายตัว รวมทั้งปฏิกิริยา ประโยชน์ และ
โทษของสารกัมมันตรังสีได้  

รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ว30222  เคมี 2                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
        ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบตามคาบและสมบัติของสารประกอบของธาตุหมู
และ VIIA สมบัติของธาตุแทรนสิชัน สารประกอบเชิงซอน ของธาตุแทรนสิชัน และสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี 
การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัว ครึ่งชีวิต ปฏิกิริยานิวเคลียรของธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดลอม ศึกษาวิเคราะห มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล ความสัมพันธระหวางจํานวนโมลกับมวล จํานวน
อนุภาค และปริมาตรที่ STP ความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ การหาจุดเดือด   จุดเยือกแข็งของ
สาระละลายและสารบริสุทธิ์ สูตรเคมี มวลรอยละจากสูตร สมการเคมี กฎสัดสวนคงที่   กฎทรงมวล กฎของ
เกย-ลูสแชก กฎของอาโวกาโดร โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิ
เคราะห การเปรียบเทียบ การสํารวจ ตรวจสอบ การทํานาย การทดลอง เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเข
าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยา
ศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อภิปราย อธิบาย และคํานวณ เกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล จํานวนโมลได้ 
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2. สืบค้นข้อมูล อธิบายและนําเสนอความสัมพันธ์  ระหว่างจํานวนโมล  จํานวนอนุภาค มวลของสาร และ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP ได้ 

3. ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย สถานะของสารละลายที่พบได้และการบอกความ
เข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ได้ 

4. สืบค้นและอภิปรายสมบัติบางประการของสารละลาย ที่แตกต่างจากสารบริสุทธิ์ได้  
5. ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับสมการเคมีได้ 
6. คํานวณเกี่ยวกับสูตรเคมีได้ 
7. ทดลอง คํานวณ และอภิปรายเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีได้ 
8. คํานวณและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีได้ 
9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย ทดลอง และอธิบายสมบัติของแก๊ส ที่แตกต่างจากสารในสถานะอื่นๆ  สมบัติของ

แก๊สที่อธิบายได้ ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สได้  
รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30223  เคมี 3                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  60  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
             ศึกษาและทดลอง เกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของแก๊ส กฎของก๊าซ  กฏ
รวมก๊าซ การแพร่ของก๊าซและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ ของเหลว และของแข็ง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี สมการอัตรา การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ สมบัติของระบบที่มีภาวะสมดุลระหวางสถานะ สมดุลใน
สารละลายอ่ิมตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองทิศทางการดําเนินเขาสูภาวะสมดุล ผลของความเข
มขนความดัน อุณหภูมิ ตัวเรงปฏิกิริยาตอการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล ศึกษาหลักของเลอรชาเตอลิเอ การ
นําไปใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล ศึกษาและฝกคํานวณเกี่ยวกับคาคงที่สมดุล และหาความเขมขนข
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องสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคาคงที่ของสมดุลโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การสืบเสาะหาความรู สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อธิบายและอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเข
าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยา
ศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ทดลองอภิปราย และอธิบายอัตราปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นมีการชนกันในทิศทางที่

เหมาะสมและมีพลังงานสูงพอได้  
3. ทดลอง อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาผันกลับได้ 
4. คํานวณหาค่าคงที่สมดุล และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้  
5. ทดลอง อภิปราย และอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลทําให้ภาวะสมดุล ถูกรบกวน และใช้หลักของเลอชาเตอลิ

เอ  อธิบายการปรับตัวของระบบ  เพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่  ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ได ้

6. อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความเป็นกรด-เบส  ตามทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส         เบรินสเตรด-
ลาวรี  และลิวอิส พร้อมทั้งอธิบายได้ว่าสารหรือไอออนใด เป็นคู่กรด-เบสกันได้ 

7. การอภิปรายเกี่ยวกับกรด-เบสที่มีความแรงแตกต่างกัน  จะแตกตัวเป็นไอออนได้ปริมาณต่างกันซึ่งสามารถ
นําปริมาณ H3O+ ไอออน มาคํานวณ pH ค่าคงที่สมดุลของกรด-เบส ในสารละลายกรด-เบสได้ 

8. การอภิปรายปฏิกิริยาระหว่าง H3O+ จากกรดและ OH- จากเบสได้น้ําเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยา
สะเทิน และสามารถหาจุดยุติในปฏิกิริยาได้ด้วยวิธีการต่างๆได้  

9. การทดลอง  การอภิปราย การเกิดเกลือ จากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส หรือจากสารอ่ืน ๆ เกลือที่เกิดขึ้น
เมื่อละลายน้ํา  อาจมีสมบัติเป็นกรด เบส หรือเป็นกลางได้ 

10. การทดลอง การอภิปราย เกี่ยวกับสารละลายบางชนิดที่มีสมบัติเป็นบัพเฟอร์ ซึ่งเมื่อหยดสารละลายกรด
หรือเบส เพียงเล็กน้อยจะไม่ทําให้ค่า pH เปลี่ยนแปลง สารละลายบัพเฟอร์พบทั้ งในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

รวมทั้งหมด  10  ผลกำรเรียนรู้ 
 ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30224  เคมี 4                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
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          ศึกษาและทดลองชนิดและสมบัติของสารอิเล็กโทรไลต ไอออนในสารละลายกรด-เบส ฝกคํานวณ
เกี่ยวกับการแตกตัวของกรด-เบส การแตกตัวของนํ้าบริสุทธิ์  pH ของสารละลาย ศึกษาสมบัติและการแตกตัว
ของอินดิเคเตอรชนิดตาง ๆ ในสารละลาย ศึกษาสารละลายกรดเบส ในชีวิตประจําวันและในสิ่งแวดลอม ศึกษา
ปฏิกิริยาระหวางกรด-เบส การไทเทรตกรด-เบส ศึกษาองคประกอบและสมบัติของสารละลายบัพเฟอร์ ศึกษา
ทดลองปฏิกิริยาการถายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ฝกเขียนและดุลสมการรีดอกซ
ศึกษาหลักการของเซลลกัลวานิก การหาคาศักยไฟฟามาตรฐานครึ่งเซลล การคํ านวณหาศักยไฟฟาของเซลล
ปฏิกิริยาในเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิบางชนิดในชีวิตประจํ าวัน ศึกษาหลักการของเซลลอิเล็กทรอไลต
และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล การนํ าหลักการของเซลลอิเล็กทรอไลตไปใชแยกสารการทําโลหะใหบริสุทธิ์ 
การถลุงแร การชุบโลหะดวยไฟฟา การอะโนไดซ ศึกษาปฏิกิริยาการผุกรอนของโลหะและการปองกันการผุกร
อนของโลหะ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู สํ ารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล 
อธิบายและอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจํ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาถ่ายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาเคมีที่เป็นปฏิกิริยา รีดอกซ์ และ

ประโยชน์ของปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
2. อธิบายการดุลสมการรีดอกซ์ด้วยวิธีเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยาได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเซลล์กัลวานิก อธิบายส่วนประกอบของเซลล์ หาและใช้ประโยชน์

ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ เปรียบเทียบความสามารถของสารที่ให้และรับอิเล็กตรอนได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจแและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้ 
5. อธิบายและเปรียบเทียบประโยชน์ของเซลล์กัลป์วานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชุบโลหะ การทําโลหะให้บริสุทธิ์ การผลิตโลหะอะลูมิเนียม แมกนีเซียมได้ 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผุกร่อนของโลหะและวิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะได้ 
8. อธิบายการทําไดอะไลซีสจากน้ําทะเล การทํางานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบต่างๆได้ 
9. อธิบายกรรมวิธีในการถลุงแร่ดีบุก พลวง สังกะสี-แคดเมียม แทนทาลัม ไนโอเบียม เซอร์โคเนียม ประโยชน์

ของธาตุและสารประกอบของโลหะดังกล่าวได้ 
10. อธิบายการผลิตเซรามิกซ์และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
11. อธิบายการผลิตโซเดียมคลอไรด์จากน้ําทะเล ดินเค็ม น้ําเกลือบาดาล ชั้นเกลือหินได้ 
12. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ ก๊าซคลอรีน สาร

ฟอกขาว โซดาแอช  ผงชูรส และอุตสาหกรรมปุ๋ยได้ 
รวมทั้งหมด  12  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30225  เคมี 5                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
            สืบคนขอมูล สํ ารวจตรวจสอบ และอธิบายเกี่ยวกับความหมาย สมบัติ และการเรียกชื่อสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนประเภทแอลเคน แอลคีน แอลไคน สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารประกอบที่มีหมู
ฟงกชันประเภทแอลกอฮอล กรดอินทรีย เอสเทอร แอลดีไฮด คีโตน เอมีน เอไมดศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและ
ปฏิกิริยาของไขมันและกรดไขมัน กรดอะมิโนและโปรตีน คารโบไฮเดรตเอนไซมสืบคนขอมูลและอธิบาย
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปฏิกิริยาที่     เกี่ยวของกับ สมบัติของพอลิเมอรเชน ยาง พลาสติก เสนใย ที่
เกิดขึ้นในธรรมชาติและผลิตภัณฑสังเคราะหโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู สํ 
ารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อธิบายและอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นํ าความรูไปใชในชีวิตประจํ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ทดลอง และอภิปราย เกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบคาร์บอน ที่มีหมู่อะตอม  ที่

แสดงสมบัติเฉพาะซึ่งสารแต่ละประเภทมีโครงสร้างและสมบัติแตกต่างกันได้  
2. ทดลอง สืบค้นข้อมูลและอภิปราย เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ไขมัน น้ํามัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก  เอนไซม์  

และฮอร์โมน ของสารแต่ละชนิดมีสมบัติโครงสร้าง และปฏิกิริยาแตกต่างกันได้  
3. สืบค้นข้อมูล และอภิปราย เกี่ยวกับพอลิเมอร์ ปฏิกิริยา พอลิเมอไรเซชัน ผลิตภัณฑ์จาก   พอลิเมอร์และ

การนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

82 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30241  ชีววิทยำ 1                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  ซึ่งนําไปสู่การศึกษาชีววิทยา  เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สังเกต  สืบค้น
ข้อมูล  อภิปราย อธิบาย และสรุปองค์ความรู้ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะ และจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและจริยธรรม
ตามค่านิยมที่พึงประสงค์  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม บนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต 
2. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
4. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และสรุปเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต   
5. นําความรู้เรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  การศึกษาชีววิทยา  เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  เซลล์ของ

สิ่งมีชีวิต  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
6. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จรยิธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30242  ชีววิทยำ 2                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
             ศึกษาและวิเคราะห์  ระบบย่อยอาหาร  และการสลายสารอาหารเพ่ือให้ได้พลังงาน  การรักษาดุลย
ภาพของร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด  และระบบ
น้ําเหลืองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สังเกต  สืบค้นข้อมูล  
อภิปราย อธิบาย และสรุปองค์ความรู้ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะ และจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและจริยธรรม
ตามค่านิยมที่พึงประสงค์  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม บนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล  และอธิบายเกี่ยวกับอาหาร  การย่อยอาหาร  และการสลายสารอาหารเพ่ือให้ได้พลังงาน 
2. สืบค้นข้อมูล  และอธิบาย   วิเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานของ

ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด  และระบบน้ําเหลือง 
3. นําความรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของร่างกายไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
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4. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30243  ชีววิทยำ 3                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
                  ศึกษาและวิเคราะห์   การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  และ    
สัตว์มีกระดูกสันหลัง  การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  โครงสร้าง
และการทํางานของเซลล์ประสาท  การทํางานของระบบประสารสั่งการ  ระบบประสาทรับความรู้สึก  ระบบ
ต่อมไร้ท่อ  ฮอร์โมน  ฟีโรโมน  พฤติกรรมของสัตว์  กลไกและประเภทของเกิดพฤติกรรมของสัตว์  การสืบพันธุ์
ของสัตว์  การสืบพันธุ์ของคน  การเจริญเติบโตของสัตว์  และการเจริญเติบโตของคน  และศึกษาพฤติกรรมของ
สัตว์จากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น    
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                  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ                       
การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์    การอภิปราย  และการสรุปเนื้อหา   
                   เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่  การตอบสนอง  การทํางาน ของระบประสาท  

ระบบต่อมไร้ท่อ การเกิดพฤติกรรม และการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
2. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่  การตอบสนอง  และ   การ

ทํางานของระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต 
3. ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์จากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30244  ชีววิทยำ 4                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
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ศึกษา วิเคราะห์  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎ
แห่งการแยก  กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  การผสมเพ่ือทดสอบ  ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของ
เมนเดล   ยีนและโครโมโซม  การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม  การค้นพบสารพันธุกรรม  โครโมโซม  
องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ  โครงสร้างของดีเอ็นเอ  สมบัติของสารพันธุกรรม  มิวเทชัน  พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรม  การโคลนยีน  การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ และการศึกษาจีโนม  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ  ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ และมุมมองทางสังคมและ
จริยธรรม  วิวัฒนาการ  หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พันธุศาสตร์ประชากร  ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล  กําเนิดของสปีชีส์   ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  กําเนิดของชีวิต  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สังเกต  สืบค้นข้อมูล  
อภิปราย อธิบาย และสรุปองค์ความรู้ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะ และจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและจริยธรรม
ตามค่านิยมที่พึงประสงค์  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม บนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  และอธิบาย  สรุปการค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
2. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล  และ

ความแปรผันทางพันธุกรรม 
3. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม  โครงสร้าง หน้าที่  และสมบัติของสารพันธุกรรม 
4. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์ และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของการเกิดมิวเทชัน 
5. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  นําเสนอ  และนําความรู้เรื่องเทคโนโลยีชวีภาพไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
6. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนการเกิดวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
7. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์ก  และชาลส์  ดาร์

วิน 
8. สํารวจตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการหาความถี่ของแอลลีล  และความถี่ของจี

โนไทป์ในประชากร  และปัจจัยที่มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล  และความถ่ีของจีไน
ไทป์ในประชากร 
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9. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต  และนําเสนอผลกระทบจาก
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

10. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหมวดหมู่
ของสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิต สรุปลักษณะที่
เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรต่าง ๆ 

11. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนําเสนอคุณค่าของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบจากการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

12. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
รวมทั้งหมด  12  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30245  ชีววิทยำ 5                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  60  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................. ............................................................ 
ศึกษาและวิเคราะห์  โครงสร้างและหน้าที่ของราก  ลําต้น  ใบของพืชดอก   การคายน้ํา   การลําเลียงน้ํา  แร่

ธาตุและอาหาร  การสังเคราะห์ด้วยแสง   และกระบวนการโฟโตเรสไปเรชัน  พืช  C3 พืช C4  และพืช CAM  
ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง   การปรับตัวของพืชเพ่ือรับแสง   การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และแบบ
ไม่อาศัยเพศ   การควบคุมการเจริญเติบโต   การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของพืช  ศึกษาการดํารงชีวิตของพืช
ภายในท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กระบวนสืบเสาะหาความรู้   การสํ ารวจตรวจสอบ               
การสังเกต   การสืบค้นข้อมูล   การอภิปรายและสรุปเนื้อหา   เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   สื่อสารสิ่งที่
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เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ   นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน   ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ กระบวนการลําเลียงและการคายน้ําของพืช

ดอก 
2. สืบค้นข้อมูล  ออกแบบและทําการทดลองเพ่ือศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  และปัจจัยต่าง ๆ  ที่

มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 
3. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเจริญเติบโต และกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ

พืชดอก 
4. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารที่พืชสร้างข้ึน มีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพืชดอก 
5. สืบค้นข้อมูล  และอภิปรายเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืชดอก นํามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติมและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
6. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว30261  ดวงดำวและโลกของเรำ                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษากําเนิดอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี ธรรมชาติ ของดาวฤกษ์ 

กําเนิดและองค์ประกอบของระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ การส่งและการโคจรของดาวเทียม ประโยชน์จา
ดาวเทียม การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน ลักษณะโครงสร้างโลก ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษการแผ่
ขยายพ้ืนสมุทร ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี การเคลื่อนที่ของแผ่น ธรณีในลักษณะต่างๆ แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยา
ของพ้ืนที่  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการ
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ตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.  สืบค้นข้อมูล และอธิบาย เกี่ยวกับความหมายของเอกภพ  กําเนิดของเอกภพ และทฤษฎีกําเนิด
เอกภพ 

 2.  สืบค้นข้อมูลและอธิบาย กาแล็กซี และยกตัวอย่างกาแล็กซี 
 3.  สืบค้นข้อมูล อธิบายวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ และพลังงานของดาวฤกษ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา

นิวเคลียร์ฟิวชัน   
 4.  อธิบายความสว่าง สี อุณหภูมิผิว และระยะห่างของดาวฤกษ์    
 5.  สืบค้นข้อมูล อธิบายเนบิวลา แหล่งกําเนิดของดาวฤกษ์ 
 6.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกําเนิดระบบสุริยะ 

 7.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และตําแหน่งของโลกในระบบสุริยะและใน
กาแล็กซี  

 8.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ดวงอาทิตย์  
 9.  สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับการทํางานของดาวเทียม ยานอวกาศ และกล้องโทรทรรศน์ชนิด

ต่างๆ 

10. สืบค้นข้อมูล และนําเสนอเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการอวกาศและการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศ  การใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ 
บนโลก และในอวกาศ  ทําให้มีความรู้เกี่ยวกับอดีตและแนวโน้ม ของการเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ บนโลก 

11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย โครงสร้างของโลกทั้งชั้นนอกและชั้นใน 

12. สืบค้นข้อมูล ทดลอง ใช้สถานการณ์จําลอง  อธิบายแผ่นธรณีภาค  และลักษณะการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณีภาค 

13. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับรอยต่อของแผ่นธรณีภาค, สืบค้น ทดลอง นําเสนอ อธิบายเกี่ยวกับรอย
แยกแผ่นธรณีภาค และอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร, สืบค้น อธิบายการค้นพบซากดึกดําบรรพ์  

14. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากกิจกรรม
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม , สืบค้น  ทดลอง และใช้สถานการณ์จําลอง นําเสนอ 
การอธิบายการเกิดแผ่นดินไหว  และภูเขาไฟ 

15. สืบค้น  อธิบายเกี่ยวกับอายุทางธรณีวิทยา 

16. สืบค้น  นําเสนอ  อธิบายเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์   และซากดึกดําบรรพ์ในประเทศไทย 

17. สืบค้นข้อมูล นําเสนอ  ลําดับชั้นหิน และการเปลี่ยนแปลงของชั้นหิน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส31101   สังคมศึกษำ  1             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 1                    เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

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

 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว   ชุมชน   ประเทศชาติและสังคมโลก  ความสําคัของ
โครงสร้างทางสังคม    การขัดเกลาทางสังคม   และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   การเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลปัญหา
การเมืองที่สําคัญในประเทศการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
             โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม   วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  เสนอแนวทาง แก้ปัญหาพัฒนา    
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ  มีค่านิยมที่ดีงาม   ธํารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 2.1    ม  4 - 6 /1      ม  4 - 6 /2       ม  4 - 6 / 3      ม  4 - 6 / 4       ม  4 - 6 / 5 
ส 2.2    ม  4 - 6 / 1     ม  4 - 6 /2           
รวมทั้งหมด   7  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส31102   สังคมศึกษำ  2             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

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

  ศึกษาการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ  
สังคมประเทศ  ความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ  ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชน    บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน    การคลัง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย  ผลดี ผลเสียของการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ   
               โดยใช้กระบวนการกลุ่ม    แสดงความคิดเห็น  อภิปราย  วิเคราะห์  เสนอแนวทางร่วมแก้ปัญหา
และพัฒนาในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค     การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า     นําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  เข้าใจระบบ
และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก 

 
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       
รวม   7  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส32101   สังคมศึกษำ  3             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรยีนที่ 1                    เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
  ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลภูมิสารสเทศ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ที่ทําให้

เกิดปัญหาทางกายภาพ   หรอืภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใน
โลกว่าเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์และหรือธรรมชาติ  
               โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม  อภิปราย  นําเสนอ  แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มี
จิตสาธารณะ  รับผิดชอบ    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม   มีจิตสํานึก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 

รหัสตัวช้ีวัด 
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ส 5.1    ม  4 - 6 / 1      ม  4 - 6 / 2       ม  4 - 6 / 3      ม  4 - 6 / 4    
รวม   4  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส32102   สังคมศึกษำ  4             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรยีนที่ 2                     เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................. ............................................................ 
   ศึกษาสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ

โลก บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
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ต่าง ๆ  ของโลก  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้ง
ในประเทศไทยและโลก   

  โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม กระบวนการคิด อภิปราย  นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบ    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 5.2    ม  4 - 6 / 1     ม  4 - 6 / 2    ม  4 - 6 / 3    ม  4 - 6 /4    ม  4 - 6 / 5     
รวม   5  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
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ส33101   สังคมศึกษำ  5             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรยีนที่ 1                     เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
  ศึกษาหลักธรรมหรือหลักคําสอนของแต่ละศาสนาที่นักเรียนนับถือ หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุขเห็นความสําคัญของการทําความดีต่อกัน การจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ศึกษาความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ   

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม  ลงมือปฏิบัติ  นําเสนอ  อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  ยึดมั่น ศรัทธา  และธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1    ม  4 - 6 / 13       ม  4 - 6 / 21      ม  4 - 6 / 22 
ส 2.2    ม  4 - 6 /3          ม  4 - 6 /4 
รวม   5  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

96 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส33102   สังคมศึกษำ  6             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                     เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อประเทศชาติ  อภิปรายบทบาทของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆในโลกและผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด วิเคราะห์ผลเสียของการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา   วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้า ในการค้าระหว่างประเทศ 
 ศึกษาลักษณะการกระทําความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน  การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม   ศึกษา
ระบอบการปกครองแบบต่างๆในยุคปัจจุบัน   สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับ
ประเทศอ่ืนๆที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง การตรวจสอบอํานาจรัฐและประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนะแนวทางแก้ไข    วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิด
ในการลดการขัดแย้ง  รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิด    ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาน  สามารถอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น แก้ปัญหา และตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตระหนัก
ถึงความจําเป็นในการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมท้องถิ่นประเทศและของโลก ปลูกฝังค่านิยม ยึดมั่นและ
ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 3.1     ม.3/1    ม 3/2      ม.3/3   
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ส 3.2    ม.3/1     ม.3/2     ม.3/3       ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6    
ส 2.1    ม.3/1     ม.3/2     ม.3/3      ม.3/4     ม.3/5    
ส2.2     ม.3/1    ม.3/2      ม. 3/3     ม.3/4                      
รวมทั้งหมด    18  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส33103   ประวัตศำสตร์ไทย             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรยีนที่ 1                     เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  

วิธีการทางประวัติศาสตร์   ประวัติศาสตร์ไทย    ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย  ปัจจัยที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย    ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบันผลงานของบุคคล
สําคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทยการอนุรักษ์        
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  
             โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม   แสดงความคิดเห็น    อภิปราย  การนําเสนอ    การสร้างองค์ความรู้
ใหม่    สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ   อย่างเป็นระบบ    ตระหนักถึง
ความสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย    เข้าใจความเป็นมาของชนชาติไทย   วัฒนธรรมไทย   ภูมิปัญญาไทย   มี
ความรักความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1    ม  4 - 6 / 1      ม  4 - 6 / 2 
ส 4.3    ม  4 - 6 / 1     ม  4 - 6 / 2     ม  4 - 6 / 3     ม  4 - 6 / 4     ม  4 - 6 / 5      
รวม   7  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส33104   ประวัตศำสตร์สำกล             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรยีนที่ 2                     เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก    เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ   ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน    การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา    
แอฟริกาและเอเชีย       สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่  21  
             โดยใช้กระบวนการ   การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   อภิปราย  นําเสนออย่างเป็นระบบ  
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง     ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมมือเพ่ือสร้างสันติภาพให้
เกิดข้ึนแก่ชาวโลกโดยใช้หลักสันติวิธี 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
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ส 4.2    ม  4 - 6 / 1          ม  4 - 6 / 2         ม  4 - 6 / 3       ม  4 - 6 / 4 
รวม   4  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส30201    ศำสนำเปรียบเทียบ             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกติ  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาประวัติของศาสนาต่างๆ รวมทั้งศาสดา หลักคําสอน เป้าหมาย วิธีการ อิทธิพลที่มีต่อก าร

ดํารงชีวิตของมนุษย์ของ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  พุทธศาสนา ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม เปรียบเทียบให้
เห็นถึงความสอดคล้องของหลักคําสอนทั้ง 4 ศาสนา  
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โดยใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วม  วิเคราะห์ อภิปราย เปรียบเทียบ  ปฏิบัติตนเป็นผู้กระทําความดี มี
ความเข้าใจในปรัชญาของแต่ละศาสนา มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดําเนินชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานความ
หลากหลายของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

 

1. อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติของศาสนาต่างๆ  ทั้งศาสดา หลักคําสอน เป้าหมาย วิธีการของ แต่ละ
ศาสนา 

2. อภิปรายอิทธิพลของศาสนา ที่มีต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ 

3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสอดคล้องในหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  พุทธศาสนา 
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามได้ 

4. ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และมีความเข้าใจในศาสนาอ่ืนๆ ว่าทุกศาสนาสอนให้คน
เป็นคนดี  

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
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ส30221    กฎหมำยที่ประชำชนที่ควรรู้            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                        เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง  ความหมาย ความสําคัญ  ประเภทของกฎหมาย  

วิวัฒนาการ การจัดทําและบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมาย  หลักกฎหมายแพ่ง  กฎหมายอาญาและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน  ปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย 

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม  คิดวิเคราะห์   อภิปราย เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา  
ประพฤติและปฏิบัติตน ตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี    เห็นความจําเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้   
 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายใน เรื่องความหมาย ที่มา ความสําคัญ ประเภท และวิวัฒนาการ
ของกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการในการจัดทํากฎหมาย  การบังคับใช้ และการยกเลิกกฎหมาย 

2. อธิบายหลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ในชีวิตประจําวัน 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมาย ปัญหาการใช้กฎหมายและ 
แนวทางแก้ไข 

4. ตระหนัก และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส30222    กำรปกครองท้องถิ่นของไทย            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                   เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาความเป็นมา  หลักการ  ความสําคัญ รูปแบบ  อํานาจหน้าที่  ข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ  

นโยบายขอรัฐบาลเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของไทย สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูปแบบการปกครอง ความสําคัญ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม อภิปราย  วิเคราะห์ นํา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนาให้สังคม มี
ความเจริญก้าวหน้า  มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสํานึกที่ดีงาม 
รักษาและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 
ผลกำรเรียนรู้ 

 

1. อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยได้ 
2. อธิบายรูปแบบของการปกครองสวนท้องถิ่นของไทย ตลอดจนอํานาจหน้าที่ ข้อกําหนด ในรัฐธรรมนูญ

ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของไทย 
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆของไทย ตลอดจนความสําคัญ

ของการปกครองท้องถิ่นของไทยต่อการพัฒนาประเทศ 
4. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ เจริญก้าวหน้าในฐานะพลเมืองดีตาม

วิถีประชาธิปไตย 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ส30223    ชุมชนท้องถิ่นศึกษำ                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาขอบเขตความหมาย ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น  ความสําคัญของการศึกษาชุมชนตลอดจน

การแยกประเภทของชุมชน  การจัดการชุมชน  ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการจัดการชุมชน เช่น 
สภาพ เศรษฐกิจ การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนนราธิวาส  ปัจจัยด้านการพัฒนา  บทบาทของ
องค์กรต่าง ๆทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในการพัฒนาชุมชนนราธิวาส  

โดยใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วม  วางแผน นําเสนอ วิเคราะห์  หาแนวทาง  พัฒนา มีจิตสํานึก 
สาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมส่วนรวม เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

 

1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา ความสําคัญของการศึกษาชุมชนท้องถิ่น 
2.  จําแนกประเภท การจัดการชุมชนท้องถิ่นได้ 
3. อธิบายปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการจัดการชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ  สังคม

และวัฒนธรรม ของชุมชนนราธิวาส  
4. วิเคราะห์บทบาทขององค์กรต่างๆ ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในการพัฒนาชุมชนนราธิวาส 
5. วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นนราธิวาส  ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เกิดความสันติสุข

ที่ยั่งยืน 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30224    กำรปกครองของไทย                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                        เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาประวัติการปกครองของไทยโดยสังเขป  ในเรื่องกระบวนการ  นโยบาย  และวีธีดําเนินการ 

ศึกษาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญโดยสังเขป   ศึกษารูปแบบและอํานาจหน้าที่ของรัฐสภา    รัฐบาล และศาล 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจระบบการปกครองของไทย  ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม อภิปราย  วิเคราะห์ นํา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนาให้สังคม มี
ความเจริญก้าวหน้า  มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสํานึกที่ดีงาม 
รักษาและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ผลกำรเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติการปกครองของไทยโดยสังเขป 
2. มีความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาของรัฐธรรมนูญไทยโดยสังเขป  
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและอํานาจหน้าที่ของรัฐสภา     
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4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและอํานาจหน้าที่ของรัฐบาล    
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและอํานาจหน้าที่ของศาล  
6. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
7. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
รวมทั้งหมด 7  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30225    ประชำกรกับคุณภำพชีวิต            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                         เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

................................................................................... ......................................................................................  
ศึกษาความหมายประชากรและคุณภาพชีวิต องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเพ่ิม

จํานวนประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต  สาเหตุ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่สําคัญ เน้นปัญหาสุขภาพอานามัย ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาความไม่
สมดุลระหว่างประชากรและทรัพยากร 

โดยใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วม คิดวิเคราะห์ อภิปราย ปฏิบัติ  ร่วมมือร่วมใจ หามาตรการหรือ
แนวทางแก้ปัญหา พัฒนา เพ่ือให้เกิดความตระหนักในปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เห็น
แนวทางในการร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของประชากร และคุณภาพชีวิต องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง  ประชากร และการ

เพ่ิมประชากร 
2. อธิบายเกี่ยวกับสถานะของประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต 
4. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร 
5. อภิปรายปัญหาสังคมที่สําคัญ ซึ่งส่งผลต่อภาวะประชากรและคุณภาพชีวิต 
6. เสนอแนวทางในการร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30226    อำเซียนศึกษำ                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                        เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
         ศึกษาประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง 
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิก  สัญลักษณ์  และภาษาที่ใช้ในอาเซียน  รวมทั้งการประชุมสุดยอด
อาเซียน  ศึกษากฎบัตร  และปฏิญญาการศึกษาอาเซียน  การพัฒนาประชาคมอาเซียน  ในด้านเศรษฐกิจสังคม  
และวัฒนธรรมอาเซียน  ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน  โดยใช้กระบวนการทางสังคม  อภิปราย  
คิดวิเคราะห์ 
          เพ่ือให้มีความเข้าใจในบทบาท  และความร่วมมือของประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียนที่เกี่ ยวกับ
ประเด็นต่าง ๆ เช่น  สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  สุขภาพ  ประชาธิปไตย  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  
วัฒนธรรม    และสร้างจิตสํานึกที่ดีการเป็นสมาชิกที่ดี  เพ่ือรองรับความมั่นคงของประชาคมอาเซียน ส่งผลให้
สังคมอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของสมาคมอาเซียน 
2. วิเคราะห์บทบาทของสมาชิกอาเซียน  ที่มีต่อประเทศสมาชิก 
3. เผยแพร่ผลงานของสมาคมอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก 
4. มีจิตสํานึกการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30227    เหตุกำรณ์ปัจจุบัน                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                         เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

..................................................................................................................................................................... .... 
ศึกษา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์      สภาพปัจจุบัน      ปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจ   และสังคม

ของภูมิภาคต่างๆ  เพ่ือตระหนักในปัญหาพ้ืนฐานของโลกและผลกระทบ   สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญ
ของโลกได้   

โดยใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วม วางแผน   อภิปราย คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ และนํา
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มา แก้ปัญหา โดย เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นไปของสังคมในโลกปัจจุบัน เพ่ือให้
สามารถนําความรู้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของตนและส่วนรวม ส่งผลให้สังคมโลกอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของชาวปาเลสไตน์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆของโลกและแนวโน้ม 
4. ตระหนักในปัญหาพื้นฐานของโลกและผลกระทบ 
5. วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญของโลกได้ 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

109 

รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30228    กำรประกันภัย                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                          เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................. ............................................................................ 
  ศึกษาการเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวัน  การออมทรัพย์และการประหยัด   

วิธีการและทางเลือกของการออมทรัพย์   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  กระบวนการป้องกันภัยและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการ
ประกันภัย  ความสําคัญของการประกันภัย   รูปแบบและวิธีการทําประกันภัย  อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการ
ประกันภัยและความก้าวหน้า 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม    แสดงความคิดเห็น  อภิปราย  วิเคราะห์  เสนอแนวทางร่วมแก้ปัญหาและ
พัฒนาในกระบวนการป้องกันภัยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการบรรเทาความ
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เดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการประกันภัย  ความสําคัญของการประกันภัย  เข้าใจ รูปแบบและวิธีการ
ทําประกันภัย  อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัยและความก้าวหน้า   

 
ผลการเรียนรู้   
     1.  อธิบำยวิธีกำรออมทรัพย์และกำรประหยัดได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวัน 
3. วิเคราะห์วิธีการและทางเลือกของการออมทรัพย์ได้ 
4. วิเคราะห์ความสําคัญของการประกันภัยได้ 
5. ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. วิเคราะห์กระบวนการป้องกันภัยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ 
7. อธิบายวิธีการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการประกันภัยได้ 
8. วิเคราะห์การประกันภัยกับความม่ันคงในการประกอบวิชาชีพได้ 
9. อธิบายอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัยและความก้าวหน้าได้ 

รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30241    เงินทองของมีค่ำ                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                          เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
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 ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้านเศรษฐศาสตร์    การเงิน   ธรรมชาติของการใช้เงิน
ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ    ความสามารถทางการเงิน     การจัดการ    และความสามารถในการ
เผชิญหน้ากับความเสี่ยง     และผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ     โดยความรับผิดชอบทางการเงินรวมถึง
ความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรที่มี   ตระหนักถึงสังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ   
การตัดสินใจทางการเงิน     

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย นําเสนอ แสดงความคิดเห็น ร่วมหามาตรการแก้ไขปัญหา
เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจําเป็นของการอยู่ร่วมกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. เข้าใจในการวางเป้าหมายชีวิตและการวางแผนการเงิน  การประกอบอาชีพ 

2. มีความรู้ในการการจัดการการเงินการออม 

3. มีความเข้าใจในทางเลือกของการออม 

4. มีความรู้ถึงการบริการของธนาคารพาณชิย์และสามารถการจัดการเงินผ่านธนาคาร 

5. สามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค 

6. เข้าใจในเทคนิคและกลยุทธ์ของการโฆษณาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการขายสินค้า 

7. มีความรู้ในการวางแผนการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 

8. มีความรู้ในเรื่องการสร้างรายได้จากการลงทุน 

9. มีความรู้ในการป้องกันความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการทําประกันภัย 

10. มีความตระหนักในการวางแผนการเงินสําหรับอนาคต 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30242    กำรเงิน กำรธนำคำรและกำรคลัง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินในเรื่อง ความหมาย ความสําคัญ หน้าที่สถาบันการเงิน บทบาท

หน้าที่ของสถาบันการเงิน และสภาพของสถาบันการเงินไทยในปัจจุบัน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังในเรื่อง 
ความหมายและความสําคัญ รายรับ รายจ่ายของรัฐบาล   และนโยบายการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
การเงินและการคลัง   ปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการคลังของประเทศในปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย นําเสนอ แสดงความคิดเห็น ร่วมหามาตรการแก้ไขปัญหา
เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจําเป็นของการอยู่ร่วมกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมา หน้าที่และคุณสมบัติของการเงินและนโยบายการเงิน ภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัว ตลอดจนวิเคราะห์สภาพการเงินของไทยในปัจจุบันได้ 

2. อธิบายความเป็นมาและบทบาทของ และสภาพของสถาบันการเงินในปัจจุบัน 

3. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ ความเป็นมา นโยบายของการคลัง รายได้ รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

4. วิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน การคลัง และการธนาคารของไทยในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขของรัฐ 

5. เห็นความสําคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลภาพตามแนวทางหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30261    ประวัติศำสตร์ยุคประชำธิปไตย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                          เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช  2475  เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์

ยุคประชาธิปไตย  และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย  ปัญหาอุปสรรค พัฒนาการทางการเมืองของไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ นําเสนอ อภิปราย แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม  และการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช  2475 ได้ 
2. อธิบายเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ยุคประชาธิปไตย 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ทางปะวัติศาสตร์ยุคประชาธิปไตย ต่อสังคมไทย 
4.  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของ พัฒนาการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยและยึดมั่นศรัทธาการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30262   ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                          เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................. ............................................................................ 
ศึกษาสังคมไทยในเรื่อง โครงสร้างลักษณะทั่วไป พัฒนาการประวัติความเป็นมาของการศึกษาใน

สังคมไทย  การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5  การขยายตัวทางด้านการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึง
ปัจจุบัน  ศึกษาวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง รากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการ อิทธิพลของพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
ที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย  แนวโน้มของสังคมไทยในอนาคต  

โดยใช้ทักษะ กระบวนการการมีส่วนร่วม  คิดวิเคราะห์ อภิปราย แสดงความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคม  เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ และมีความตระหนักใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทยให้ดํารงไว้ตลอดไป 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายโครงสร้าง พัฒนาการ และประวัติความเป็นมาของการศึกษาในสังคมไทย  

2. อภิปรายถึงสาเหตุ ความเป็นมาของการปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 และการขยายตัวทางด้านการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
จนถึงปัจจุบัน 

3. อธิบายรากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการ ของสังคม   และวัฒนธรรมไทย 
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4. อภิปรายอิทธิพลของพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 

5. วิเคราะห์แนวโน้มของสังคมไทยในอนาคตได้ 

6. ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30281  ภูมิศำสตร์ประเทศไทย                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                     เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาที่ตั้ง พรมแดน รูปร่าง ลักษณะภูมิปะเทศและธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาประเทศไทย สภาพ

ภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน น้ํา เกษตรกรรม การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ป่าไม้และการทําป่าไม้ การ
ประมง แร่และการทําเหมืองแร่  การอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร 

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ  ร่วมมือร่วมใจ หามาตรการหรือแนวทาง
แก้ปัญหาพัฒนา เห็นคุณค่า เห็นควรต่ออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาทียั่งยืน 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะที่ตั้ง พรมแดน รูปร่าง ลักษณะภูมิประเทศ ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาของ
ประเทศไทย 
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2. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน น้ํา เกษตรกรรม การใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตร การเลี้ยงสัตว์  ป่าไม้และการทําป่าไม้ การประมงและการทําเหมืองแร่ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม การค้า ต่างประเทศ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร 

4. วิเคราะห์ปัจจัยทางธรรมชาติที่ทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 

5. เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส30282  ภูมิศำสตร์กำยภำพ                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                          เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา สภาพภูมิศาสตร์กายภาพแต่ละภูมิภาคของโลก ในเรื่องลักษณะที่ตั้ง  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับชีวิต  ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอันเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สภาพแวดล้อมทาง
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กายภาพและอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เห็นความจําเป็นในการปรับตัว ปรับใช้และเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ  ร่วมมือร่วมใจ หามาตรการหรือแนวทาง
แก้ปัญหาพัฒนา  เห็นควรต่ออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายสภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ในเรื่องลักษณะตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ละ
ภูมิภาคของโลก 

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ 

3. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอันเกิดจากการกระทําของมนุษย์และผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางหรือมาตรการในการแก้ปัญหา 

4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ส30283  ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                          เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและปัญหาทางเศรษฐกิจโลก  
โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วม คิดวิเคราะห์  เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสั มพันธ์นําเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหา พัฒนา ตระหนักเห็นคุณค่าความสําคัญ  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีจิตสาธารณะและ
ดํารงชีวิตอยู่บนวิถีพอเพียง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติโลก 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลกได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ 
3. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งเสนอมาตรการ

แก้ปัญหาได้ 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

119 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส31201  พระพุทธศำสนำ 1                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะมีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล  มีข้อปฏิบัติ

ที่ยึดทางสายกลาง  การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง  สังคมชมพูทวีปก่อนพุทธกาล    เวสสันดรชาดก  
วันสําคัญ  หลักธรรมเกี่ยวกับ  ความหมายความสําคัญของพุทธะ  ขันธ์ 5 หลักกรรม – นิยาม 5 วิตก 3  
ภาวนา 4 พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4  พละ 5 อุบาสกธรรม 5 มงคล 38 เรื่อง  การสงเคราะห์บุตร  การ
สงเคราะห์ภรรยาและสันโดษ  พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าด้วย  จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้  บัณฑิตย่อมไม่แสดง
อาการขึ้น ๆ ลง ๆ คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก  ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข  ความสําคัญและคุณค่าของ
พระไตรปิฎก  ภพภูมิ  และการครองตนเป็นพลเมืองที่ดี    การบริหารจิต  การเจริญปัญญา  สวดมนต์แปลและ
แผ่เมตตา  วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  โดยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ประวัติ
พระอัสสชิ  พระกีสาโคตรมีเถรี  พระนางมัลลิกา   หมอชีวก  โกมารภัจ  พระนาคสน – พระยามิลินท์  สมเด็จ
พระวันรัต (เฮง  เขมจารี)  พระอาจารย์มั่น  ภูรทตฺโต  สุชีพ  ปุญญานุภาพ  หน้าที่ชาวพุทธ  พิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ  พิธีถวายผ้าอาบน้ําฝนและผ้าจํานําพรรษา  พิธีทอดกฐิน  พิธีทําบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงค์  
การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ทางกาย  วาจา  ใจ  การปฏิสันถารต่อพระสงฆ์  

 โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม  วิเคราะห์  อภิปราย  เสนอแนวทาง  ประยุกต์ใช้และการ
ปฏิบัติตน   ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ร่วมส่ งเสริมสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามบนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ  และธํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา
ประจําชาติ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางตลอดจนเน้นการ

พัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องได้ 
2. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาลได้ 
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3. วิเคราะห์เรื่องเวสสันดรชาดกและนําข้อคิดไปประยุคใช้ในชีวิตปะจําวันได้  
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาเวสสันดรชาดก 
5. อธิบายความสําคัญและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
6. วิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และนําหลักธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ 
7. วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของหลักธรรมและปฏิบัติได้เหมาะสมสอดคล้อง 
8. ตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมที่ศึกษาและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
9. วิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญของพระไตรปิฎก ลําดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา วิธีการศึกษาค้นคว้า

พระไตรปิฎกและคัมภีร์อ่ืนๆ 
10. อธิบายเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกท่ีศึกษานําข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
11. วิเคราะห์ความหมาย จุดมุ่งหมายและข้อคิดจากพุทธศาสนาสุภาษิตและนําข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ 
12. อธิบายความหมายของคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนานําไปใช้สื่อความหมายได้ถูกต้อง 
13. เล่าประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกกาและชาวพุทธตัวอย่างได้ 
14. วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกกาและชาวพุทธตัวอย่างเหล่านี้ได้ 
15. เห็นคุณค่าและนําหลักธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกกาและชาวพุทธตัวอย่างมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
16. บอกความสําคัญของคติธรรม ในศาสนพิธีได้ 
รวมทั้งหมด 16  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส31202  อิสลำมศึกษำ 1                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................ ............................................................................. 
ศึกษาจริยธรรมที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของมุสลิม จากอัลหะดีษ เรื่อง  การระวังตนจากสิ่งต่าง ๆ ที่น่า

คลางแคลง (ชุบฮาต)   การยับยั้งสายตา  การระวังรักษาลิ้น   การมีความละอาย   การมีความสุภาพอ่อนโยน
และอดทน   การให้อภัย   ความบริสุทธิ์ใจ การถ่อมตน  การมีความสํานึกการดํารงตนอยู่ในทางอันเที่ยงตรง   
ความยําเกรง  ความมีสัจจะ  ความไว้วางใจ ความฉลาดรอบรู้มีไหวพริบปฏิภาณ  การเผยแผ่มารยาทที่ดีใน
อิสลาม  บทขอพร (ดุอาอฺ)ต่างๆ  คุณธรรมแห่งการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการค้นคว้าข้อมูล การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ นําไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. เชื่อมั่นและตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของค่านิยมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
2. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึงตนเอง การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ 
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3. วิเคราะห์คําสอนอิสลามในการครองตน ครองคน ครองงาน มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม และ
โลก 

4. เชื่อมั่นต่อผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือกที่จะ
ดําเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักธรรมจริยธรรม และกําหนดเป้าหมาย บทบาท
การดําเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์เห็นคุณค่า เชื่อมั่น 
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต อีมานที่สมบูรณ์และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบอิสลาม 

5. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งม่ันพัฒนาชีวิต อีมานที่สมบูรณ์และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบอิสลาม 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส31203  พระพุทธศำสนำ 2                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  

หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  พุทธประวัติด้านวิธีการสอน  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามแนวพุทธจริยา  มโหสถชาดก  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ  หลักธรรม
เกี่ยวกับ  โลกธรรม 8 กรรม  12  มิจฉาวณิชชา 5 วิมุตติ 5  อปริหานิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม  3  ทิฏฐธรรม
มิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  โภคอาทิยะ 5 อริยยวัฑฒิ  5 มงคล  38  เรื่อง  เมื่อถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว  จิตไม่
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เศร้าโศก  จิตไม่มัวหมอง  จิตเกษม พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าด้วย  คนขยันเอาการเอางาน กระทําเหมาะสม  ย่อม
หาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสําเร็จ  ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง    การ
เป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก  การสังคายนาพระไตรปิฏก คนครองเรือนที่ร้ายและดี 10  ประการและโพธิปักขิยธรรม 
วาสนา - บารมี  
  โดยใช้กระบวนการศึกษา  คิดวิเคราะห์  อภิปราย  สร้างความคิดรวบยอด  ยึดมั่น  ศรัทธา  และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตามแนวทางการดํารงชีวิตแบบวิถีพุทธ  เพ่ือการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

 

1. อธิบายลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาได้ 
2. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่เน้นการฝึกอบรมตน การพ่ึงตนเองและการมุ่งสู่อิสรภาพได้ 
3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักการและแนวคิดของพระพุทธศาสนากับหลักการของวิทยาศาสตร์ได้ 
4. อธิบายความหมายและประเภทของพุทธจริยาได้ 
5. วิเคราะห์วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาได้ 
6. นําพุทธจริยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
7. นําข้อคิดหรือคติเตือนใจจากมโหกชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
8. วิเคราะห์หลักธรรมเกี่ยวเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนาและนําหลักธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ 
9. อธิบายระเบียบพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญของ

พระพุทธศาสนา 
10. วิเคราะห์หลักธรรมและคติธรรมที่เก่ียวเนื่องในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญและนําหลักธรรมดังกล่าว

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
11. วิเคราะห์ความหมาย ประเภท คุณค่า และแนวทางปฏิบัติของหลักธรรมที่กําหนดให้ศึกษาได้ 
12. ตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมที่ศึกษาและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
13. อธิบายการสังคยานาและการเผยแผ่พระไตรปิฎก และรู้จักพระไตรปิฎกท่ีศึกษาและนําข้อคิดท่ีได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
14. วิเคราะห์ความหมาย จุดมุ่งหมาย และข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตท่ีศึกษาและนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ 
15. อธิบายความหมายของคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
16. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาพระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิตและคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
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รวมทั้งหมด  16  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส31204  อิสลำมศึกษำ 2                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับอาณาจักรอิสลามในยุคต่างๆ  ได้แก่ ยุคก่อนสมัยท่านนบีมุฮัมมัด (ซล.) 

(สังคมญาฮิลียะฮฺ)  อาณาจักรและอารยธรรมอิสลามสมัยท่านนบีมุฮัมมัด (ซล.) -ฮ.ศ. 11   อาณาจักรและอารย
ธรรมอิสลามสมัยคอลีฟะฮฺ ฮ.ศ. 11-41   อาณาจักรและอารยธรรมอิสลามสมัยราชวงศ์อุมัยยะฮฺ          ฮ.ศ. 
41-132   อาณาจักรและอารยธรรมอิสลามสมัยราชวงศ์อับบาซียะฮฺ  ฮ.ศ. 132-565  อาณาจักรและอารยธรรม
อิสลามสมัยราชวงศ์อุษมานียะฮฺ ฮ.ศ. 657-1328       อาณาจักรและอารยธรรมอิสลามสมัยราชวงศ์ต่างๆในอัฟ
ริกาและสเปน  โลกมุสลิมยุคปัจจุบัน    

โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนําไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายอาณาจักรและอารยธรรมอิสลามยุคต่างๆ ของโลกมุสลิม 
2. เชื่อมั่นและตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของค่านิยมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
3. วิเคราะห์ลักษณะระบบสังคมอิสลามและหลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
4. วิเคราะห์คําสอนของระบอบอิสลามเก่ียวกับการศึกษา การเมือง และสันติภาพ 
5. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติและแนวคิดของเศาะฮาบะฮฺและนักปรัชญาอิสลาม 

ตามท่ีกําหนด 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส32201  พระพุทธศำสนำ 3                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

..................................................................................................................................................................... .... 
ศึกษาการบริหารจิต  การเจริญปัญญา  สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา  วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  โดย
วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  และวิธีคิดแบบวิภัชวาท  ประวัติพระอนุรุทธะ  พระองคุลิมาล  พระธัมมทิน
นาเถรี  จิตตคหบดี  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พระธรรมโกศาจารย์ ( พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย์ ( 
ปัญญานันทภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์  การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  การบวชเป็นแม่ชี  ธรรมจาริณี
หรือเนกขัมมนารี  ธรรมศึกษา  การเข้าค่ายพุทธธรรม  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การแสดงความเคารพ
ตามหลักพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตรัย  ปูชนียสถาน  ปูชนียวัตถุและปูชนียบุคคล  ความหมายความสําคัญ  
คติธรรมในพิธีกรรม  บทสวดมนต์ของนักเรียน  การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ และ
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาการเมืองและสันติภาพ  

 โดยการใช้กระบวนการ  การมีส่วนร่วม  คิดวิเคราะห์  อภิปราย  สร้างความคิดรวบยอด เสนอ
แนวทาง   ประยุกต์ใช้และปฏิบัติตน  ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ   ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มี
คุณธรรม  จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ร่วมส่งเสริมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตามแนว
ทางการดํารงชีวิตแบบวิถีพุทธ  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในสังคมไทยตลอดไป 

  
    

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สวดมนต์แปลและแผ่เมตตาได้ 
2. บอกวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาได้ 
3.  ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานได้ 
4. นําวิธีการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมได้ 
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5. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ แบบแยกแยะส่วนประกอบ และแบบวิภัชชวาท
ได้ 

6. อธิบายประวัติของพระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี สมเด็จพระนารายณ์  
มหาราช พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) และดร.เอ็มเบดการ์
ได้ 

7. วิเคราะห์คุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง และมาปะยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
8. บอกความสําคัญ คติธรรม คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธีได้ 
9. ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์ และไหว้พระสวดมนต์ได้ 
10. อธิบายขั้นตอนของพิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และเครื่องอัฏฐบริขารได้ 
11. จัดสัมมนาพระพุทธศาสนา นําข้อสรุปและทางออกของเรื่องที่สัมมนาไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

การเมืองและสันติภาพได้ 
รวมทั้งหมด  11  ผลกำรเรียนรู้ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส32202  อิสลำมศึกษำ 3                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา แนวคิดทางปรัชญาอิสลาม ความหมายและขอบข่ายของปรัชญา ที่มาของปรัชญาอิสลาม พระ

นามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ความหมายแห่งพระนามของอัลลอฮฺ  การปฏิญาณตน  ความหมายและ
ความสําคัญฮากีกัตและความสมบูรณ์ในความเชื่อในกะลิมะฮฺชะฮาดะฮฺ การเสียกะลิมะฮฺชะฮาดะฮฺ ประวัติและ
แนวความคิดของนักปรัชญาอิสลาม       แนวความคิดของนักปราชญ์อ่ืน ๆที่สัมพันธ์กับปรัชญาอิสลาม    
ความแตกต่างระหว่างปรัชญาอ่ืน ๆ กับปรัชญาอิสลาม ความสัมพันธ์ของปรัชญาอิสลามกับศาสตร์ต่าง ๆ  ช่วง
ชีวิตของโลกมนุษย์ในอิสลาม โลกดุนยา โลกสุสาน(บัรซัค) วันกิยามะฮฺ (วันอาคิร)  การเกิดและการตาย  
เกาะฎอฮ์และเกาะดัร ความยําเกรงต่ออัลลอฮฺ  โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  สบืค้น  วิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักและศรัทธา  นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายแบบอย่างท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัด(ซล.)ในด้านหลักศรัทธา วิธีการสอนและการเผยแผ่ศาสดาตาม

แบบฉบับของท่าน 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคําสอนอิสลามกับวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เกิดทักษะในการดําเนินชีวิต 
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3. วิเคราะห์หลักคําสอนอิสลามสู่จุดมุ่งหมายแห่ชีวิต 
4. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติและแนวคิดของเศาะฮาบะฮฺและนักปรัชญาอิสลาม 

ตามท่ีกําหนด 
5. อธิบายแนวคิดของนักปราชย์อ่ืนที่สัมพันธ์กับปรัชญาอิสลาม 
6. เชื่อมั่นและตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของค่านิยมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข

และสมานฉันท์สัมพันธ์ 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส32203  พระพุทธศำสนำ 4                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

.................................................................................................................................................. ....................... 
 ศึกษา วิเคราะห็  สรุป สร้างความคิดรวบยอด เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีแก้ปัญหา ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในด้านการ
ฝึกคนไม่ให้ประมาท ให้มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก 
 วิเคราะห์พุทธประวัติในด้านการบริหาร   การธํารงรักษาพระพุทธศาสนาและการเป็นผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุด   พุทธสำวก พุทธสำวิกำ   คือ  พระอานนท์  พระปฏาจาราเถรี  จูฬสุภัททา     สุมนมาลาการ  ชำว
พุทธตัวอย่ำง  คือ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระโพธิญาณเถระ    ( ชา สุภทฺโท ) พระ
ธรรมปิฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต )  อนาคาริค  ธรรมปาละ  ชำดก เรื่องมหาชนกชาดก 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

129 

โดยใช้กระบวนการคิด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัยในแง่ความหมายและ 
คุณค่าของพระสงฆ์  หลักธรรมในกรอบของอริยสัจ 4 อาทิ ทุกข์ : ขันธ์ 5 - จิต  เจตสิก, สมุทัย : ธรรมนิยาม- 
ปฎิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปทาน 4, นิโรธ : นิพพาน, มรรค : อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 
วิปัสสนาญาณ 9  มงคล 38 ในเรื่อง ความเพียรเผากิเลส , ประพฤติพรหมจรรย์,  เห็นอริยสัจ , บรรลุนิพพาน,  
พุทธศำสนสุภำษิต คือ ราชา มุขํ มนุสฺสานํ , สติ โลกสฺมิ ชาคโร       นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ , นิพฺพานํ  ปรมํ สุขํ   
และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข  
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเข้าใจพระพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา  พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยและวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดจนเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาในด้านการฝึกคนไม่ไห้
ประมาท และมุ่งประโยชน์สุข สันติภาพแก่บุคคลสังคม และโลก 

2. วิเคราะห์พุทธประวัติ ประวัติพระสาวก ชาวพุทธตัวอย่าง ชาดก และสามารถนําคุณธรรมที่ได้ไปเป็น
แบบอย่างในการดําเนินชีวิตได้ 

3. วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพระรัตนตรัย 

4. ปฎิบัติตามหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ อริยสัจ 4 อาทิ ขันธ์ 5 ธรรมนิยาม นิวรณ์ อุปาทานนิพพาน อธิปไตย 
3 สาราณียธรรม 6  ทศพิธราชธรรม  วิปัสสนาญาณ 9 และมงคล 38 ได้  

5. อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต เพ่ือประยุกต์ใช้ในการตําเนินชีวิตได้ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส32202  อิสลำมศึกษำ 4                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2                              เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
               ศึกษาความเป็นมาและความสําคัญ ความหมายของกฏหมายอิสลาม   ลักษณะครอบครัวในเรื่อง 
การหมั้น การสมรส การหย่าร้าง และการคืนดี สิทธิและหน้าที่ของบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรและบุตรบุญ
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ธรรม    ลักษณะมรดกในเรื่อง ความหมาย กฎเกณฑ์ การแบ่ง การสืบทอดและการสละมรดก พินัยกรรม 
กรรมสิทธิ์และการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์      ลักษณะอาญาในเรื่อง การผิดประเวณี การลักขโมย การประทุษร้าย
และการเสพสิ่งเสพย์ติด  ข้อห้ามเกี่ยวกับการใส่ร้าย การละทิ้งละหมาดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกาย
ตามศาสนบัญญัติ    ประโยชน์ของการซะฮาดะฮ ละหมาด  ซะกาฮฺ  อัศเศามฺ  ฮัจย์    เศรษฐศาสตร์อิสลาม  
พ้ืนฐานสําคัญของเศรษฐศาสตร์อิสลาม ลักษณะการซื้อขายแลกเปลี่ยน กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และประเภทการซื้อ
ขาย การประกันภัย การจํานอง จํานํา ขายฝาก หุ้นส่วน การให้ การอุทิศและการมอบฉันทะ    การอุปโภค
บริโภค  ระบบสหกรณ์อิสลาม แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในระบบอิสลาม ดอกเบี้ยและธนาคารอิสลาม  โดยใช้
กระบวนการศึกษาค้นคว้า ฝึกฝน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติ
อิสลาม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายข้อปฏิบัติกฎหมายอิสลาม 
2. ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึงตนเองการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ 
3. วิเคราะห์คําสอนอิสลามกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
4. เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง

สมานฉันท์ 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ส33201  พระพุทธศำสนำ 5                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

................................................................................................................................. ........................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฎิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ หน้ำที่ชำวพุทธ เรื่องหน้าที่และบทบาท
ของพระสงฆ์ในฐานะพระนักเทศก์ พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์  พระ
นักพัฒนา    ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัทในสังคมไทย  การปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวตามหลักทิศเบื้องหลังในทิศ 6  การเข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนา มรรยำทชำวพุทธและกำรปฎิบัติตนที่เหมำะสมต่อพระสงฆ์ เรื่อง การบําเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก  การปฎิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ทางกาย วาจา ใจ 
วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ศึกษา วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม  อภิปรายผลที่เกี่ยวเนื่องในวันสําคัญทาง
ศาสนา  วันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ  ศำสนพิธี เรื่อง บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี วิเคราะห์คุณค่าและ
ประโยชน์ของศาสนพิธี  กำรบริหำรจิตและกำรเจริญปัญญำ สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา  วิธีปฎิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน นําวิธีการ
บริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการสรปทั้ง 10 วิธี  พระพุทธศำสนำกับกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำ เรื่องพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายหน้าที่ของชาวพุทธและสามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. วิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้  

3. เห็นคุณค่า ประโยชน์ และปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง 

4. อธิบายความหมาย ประโยชน์ของสมาธิสามารถบริหารจิตตามหลักสติปัฎฐาน เพ่ือนําไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม    รวมทั้งรู้จักเลือกวิธีการเจริญปัญญาตามแบบโยนิโสมนสิการได้ 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนและสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้  

6. เห็นความสําคัญของการนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต แบบอย่างยืน 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส33202  อิสลำมศึกษำ 5                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1                              เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
         ศึกษา ระบบชีวิตของอิสลาม  แบบแผนของชีวิต   ลักษณะของแบบแผนการดําเนินชีวิต   ชีวิตและ
ศีลธรรมของอิสลามระเบียบทางศีลธรรมของอิสลาม คุณธรรมในการปฏิบัติตนตามหลักการอิสลามโดยเป็น
มุสลิมที่ดีต่ออัลลอฮฺ  รสูล  ครอบครัว  สังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ  การใช้สิทธิในการปฏิบัติตนตาม
หลักการอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน   คุณค่าและความสําคัญของค่านิยมและจริยธรรม 
ความเป็นเอกภาพ ภราดรภาพ และการขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบอิสลาม   ระบบการศึกษาและการเมืองอิสลาม     ระบบสังคมอิสลาม           วันและเทศกาลสําคัญ
ทางศาสนาอิสลาม  สถาบันครอบครัวญาติและเพ่ือนบ้าน    การศึกษาในอิสลาม   ภาวะผู้นําและผู้ตามใน
อิสลาม   คุณสมบัติของผู้นําผู้ตาม  บทบาทของผู้ตาม   

โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความตระหนัก  เห็นคุณค่า
ความสําคัญของอัลอิสลาม นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะระบบสังคมอิสลามและหลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2. วิเคราะห์คําสอนอิสลามในการครองตน ครองคน ครองงาน มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม และ

โลก 
3. ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึงตนเองการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ 
4. เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ 
5. ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกําหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่าง

กันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส33203  พระพุทธศำสนำ 6                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมหมวดทุกะ ติกะ จตุกกะ  ปัญจกะ  ฉักกะ  กระทู้ธรรม  หลักเกณฑ์และวิธี

แต่ง  การใช้ภาษาและสํานวนในการพรรณนา  ความกลมกลืนของเนื้อหาความและอรรถรส  ความสมบูรณ์ของ
กระทู้พร้อมอุปมาและสาธก และเขียนเรียงความกระทู้ธรรม 
             โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติ คิดวิเคราะห์  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักธรรม หมวดทุกะ ติกะ จตุกกะ  ปัญจกะ  ฉักกะ  กระทู้ธรรม  หลักเกณฑ์และวิธีแต่ง  การใช้ภาษา
และสํานวนในการพรรณนา  ความกลมกลืนของเนื้อหาความและอรรถรส  ความสมบูรณ์ของกระทู้พร้อมอุปมา
และสาธก และเขียนเรียงความกระทู้ธรรม สามารถนําไปใช้ในการเขียนเรียงความกระทู้ธรรมและปรับใช้ในวิถี
ชีวิต ให้อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมหมวด ทุกะ ติกะ จตุกกะ  ปัญจกะ  ฉักกะ   

2. มีความรู้ความเข้าใจ กระทู้ธรรม  หลักเกณฑ์และวิธีแต่ง  การใช้ภาษาและสํานวนในการพรรณนา   ความกลมกลืน
ของเนื้อหาความและอรรถรส ความสมบูรณ์ของกระทู้พร้อมอุปมาและสาธก 

3. นําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

4. เขียนเรียงความกระทู้ธรรมได้ถูกต้องตามหลักการ 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส33204  อิสลำมศึกษำ 6                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................................. ............................ 
             ศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม และประวัตินบี มุฮัมมัด ศ็อล ลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ทางด้านจริยวัตรและแบบอย่างการดําเนินชีวิตของท่านนบี ศึกษาหลักการศรัทธาเกี่ยวกับความสําคัญของการ
ยึดมั่นที่ต้องปฏิบัติตามอัลกุรอาน การยึดมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺองค์เดียว ความเป็นมาของคัมภีร์ที่สําคัญ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักธรรมศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธ ศึกษาจริยธรรมเกี่ยวกับการมีความ
อดทน ความเมตตา การให้อภัย ความบริสุทธิ์ใจ การถ่อมตน การมีความสํานึก การดํารงอยู่ในทางอัน
เที่ยงตรง และความยําเกรง เพ่ือสามารถปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม ศึกษาศาสนบัญญัติ
เกี่ยวกับการละหมาด ศาสนสถาน การซื้อขาย การออมทรัพย์ การบริจาค โดยใช้กระบวนการทางสังคม การ
สร้างลักษณะนิสัยและการสร้างจิตสํานึก 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการศาสนาอิสลาม นําไปใช้เพ่ือให้เกิดการยึดมั่นในการดําเนินชีวิต 
เป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเอง
ตามกฎหมายอิสลาม บทบัญญัติอิสลาม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม และประวัติศาสดา 
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาอิสลาม 
3. ปฏิบัติและยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลาม 
4. ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักศาสนาอิสลาม 
5. ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ31101  พลศึกษำ 1                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 1                              เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................. ............................................................ 
ศึกษาหาความรู้   ความเข้าใจ    เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ        การสร้างสมรรถภาพทางกาย         

การทดสอบสมรรถภาพทางกาการบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬาวอลเลย์บอล         
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ตลอดจนนําหลักการทาง
วิทยาศาสตร์      การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย          

นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
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ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาไทย    ตลอดจนนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์    การเคลื่อนไหวไปใช้ ในการออกกําลังกายโดยใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นสื่อ  

ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย  การเล่นกีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาไทย  โดยปฏิบัติ 
ตนตามสิทธิ  กฎกติกา  ความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม  เป็นผู้ที่มีน้ําใจนักกีฬา  ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น  การดู  และการแข่งขันเป็นประจํา
สม่ําเสมอ สามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน       

 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1     ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2  
พ 3.2        ม.4 - 6/1  ม.4 - 6/2   ม.4 - 6/3    ม.4 - 6/4 
รวมทั้งหมด   6     ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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พ31102  สุขศึกษำ 1                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
             ศึกษาอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสื่อทางเทคโนโลยี่ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ความขัดแย้ง ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ    กระบวนการสร้างเสริมและ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง กระดูกและ กล้ามเนื้อ  ทักษะในการปฐมพยาบาล   ในกรณีที่ได้รับ
บาดเจ็บเกี่ยวกับผิวหนัง-กระดูก-กล้ามเนื้อ  และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
             โดยใช้กระบวนการกลุ่ม คิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์  ฝึกปฏิบัติจริง  สืบค้นข้อมูลและนําเสนอ
ผลงาน 
             เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค จากปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง  รู้จักออกกําลังกาย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนทักษะ
ชีวิตที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม  
                   
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1   ม.4 - 6/1     
พ 2.1     ม.4 - 6/1    ม.4 - 6/2    ม.4 - 6/3    ม.4 - 6/4 
พ 4.1     ม.4 - 6/7  
พ 5.1     ม.4 - 6/ 1   
รวมทั้งหมด   7     ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ32101  พลศึกษำ 2                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1                              เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ มีเจตคติ และให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีทักษะ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ในการเล่นกีฬา
บาสเกตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล การทรงตัว การส่งลูก การ
รับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีการเล่นในตําแหน่งต่างๆ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนานและ
ปลอดภัย   ปฏิบัติการเล่นทีม ตามกฎ กติกา การแข่งขัน  หลักการรุก การป้องกัน  พร้อมกับให้เรียนรู้ การ
ป้องกันการแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้รู้หลักและวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกต้อง เพ่ือให้มีทักษะพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเองเป็นประจําสม่ําเสมอ   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การทรงตัว การส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีการเล่นในตําแหน่ง
ต่างๆ การรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันทีมกีฬาบาสเกตบอล ตลอดจนนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ในการปฏิบัติกิจกรรม เป็น
ผู้มีน้ําใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งการเล่น  การดู  และการแข่งขัน 
แสดงออกถึงความร่วมมือ   ความรับผิดชอบในการร่วมกิจกรรม  มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
 
รหัสตัวตัวชี้วัด 
พ  3.1   ม.4 - 6/1    ม.4 - 6/2   
พ  3.2    ม.4 - 6/2    ม.4 - 6/3    ม.4 - 6/4     ม.4 - 6/11 
รวมทั้งหมด   6     ตัวช้ีวัด 

 
 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ32102  สุขศึกษำ 2                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2                              เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

......................................................................... ................................................................................................  
 ศึกษาวิเคราะห์ให้มีความรู้, ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของ 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร โรคต่างๆ ที่เกิดจากการความ
ผิดปกติของระบบหรือการทํางานของระบบเสื่อม  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนท้องถิ่น
เมืองสงขลา และกลุ่มอาเซียน    อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ   แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาด
และปลอดภัย สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการ
พัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  ปัจจัยและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่น  การปฐม
พยาบาล  การช่วยฟื้นคืนชีพ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ  กระบวนการ
ปฏิบัติ   กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กระบวนการวิจัย   

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ  การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา    และการนํากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1  ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2   



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

140 

พ 2.1    ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2   ม.4 - 6/3    ม.4 - 6/4 
พ 4.1    ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2 
พ  5.1   ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/3 
รวมทั้งหมด   10    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ33101  พลศึกษำ 3                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1                              เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  การฝึกทักษะการบริหารร่างกาย  การเคลื่อนไหว
พ้ืนฐานตามลําดับขั้นตอน  โดยการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างถูกต้อง  ปลอดภัย และสนุกสนาน มี
ทักษะ สมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีระเบียบ เห็นคุณค่า และปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 นําทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกกําลังกายด้วย
กิจกรรมลีลาศ  ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย  โดยใช้กีฬา
ลีลาศเป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายและการเล่นลีลาศ  โดยปฏิบัติตามกฎกติกา  ความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีน้ําใจเป็นนักกีฬาในการเล่น  การดูกีฬาลีลาศ  เป็นประจํา
สม่ําเสมอ  สามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 
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รหัสตัวช้ีวัด 
พ   3.1   ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2 
พ   3.2   ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2    ม.4 - 6/3   ม.4 - 6/4 
รวมทั้งหมด   6     ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ33102  สุขศึกษำ 3                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

................................................................................................................................ ......................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ    กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน
ของ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางจิต การสร้างครอบครัวที่เป็นสุข   
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  สถานการณ์โรคระบาดในกลุ่มอาเซียน   และความปลอดภัยจาก
การใช้ยา  การจราจร 
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           โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรนาการ กระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   กระบวนการปฏิบัติ    
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กระบวนพัฒนาลักษณะ
นิสัย และ กระบวนการวิจัย 
               เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและมีความสามารถในการค้นหาแนวทางปฏิบัติการ
แก้ปัญหา  พัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน สุขภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   มีลักษณะอันพึงประสงค์  และมีความพึงพอในการเรียนวิชาสุขศึกษา 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1    ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2 
พ 2.1      ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/2   ม.4 - 6/3   ม.4 - 6/4 
พ  4.1     ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/3    ม.4 - 6/4 
พ 5.1      ม.4 - 6/1   ม.4 - 6/4    ม.4 - 6/6 
รวมทั้งหมด   12     ตัวช้ีวัด 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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พ30201  เทนนิส                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                     เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

...................................................................... ...................................................................................................  
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ    เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ        การสร้างสมรรถภาพทาง

กาย         การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬา
เทนนิส  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา มารยาทในการเล่น  การเล่นกีฬาเทนนิส หลักการ รูปแบบ
การเคลื่อนไหวต่างๆ  ปฏิบัติทักษะเบื้องต้น  การจับไม้เทนนิส  การเคลื่อนที่  การเดาะลูกเทนนิส  ท่าทางการตี  
การตีลูกหน้ามือ  การตีลูกหลังมือ  การเสิร์ฟ  การตีลูกตบ  ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส   นําทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่น
เทนนิส  การรุกและการป้องกันในการเล่นเทนนิสประเภทเดี่ยว  และประเภทคู่   

ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย  และการเล่นเทนนิส  โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ  กฎ กติกา  
ความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  เป็นผู้ที่มี
น้ําใจนักกีฬา  ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น  การดูการแข่งขันเป็นประจําสม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา  มีระเบียบ
วินัย ตลอดจนมีความปลอดภัย และสนุกสนาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

           ผลกำรเรียนรู ้
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ   สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์  ระเบียบการเรียน  ระเบียบการวัดผล 

ประเมินผลรายวิชาเทนนิส 1  พ 21207   ได้ถูกต้อง 100%  มีความรู้  ความเข้าใจ   และ ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กีฬาเทนนิส  กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80 %   ตลอดจนมีความปลอดภัย  
และ  สนุกสนาน สามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

2. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทนนิส  และเคารพสิทธิ กฎ กติกา ในการ
เล่นกีฬาเทนนิสได้ อย่างถูกต้อง  80%    ยอมรับ และเห็นคุณค่าของสิทธิ กฎ กติกา   ตลอดจน  สามารถ
นําไป ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

3. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ   สามารถฝึกทักษะการออกกําลังกายด้วยการเล่นเทนนิสประเภทเดี่ยว   
และประเภทคู่ได้อย่างถูกต้อง  80%    ตลอดจนมีความปลอดภัย และสามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็น      
ประโยชน์ใน ชีวิตประจําวัน 

4. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีความรับผิดชอบ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรม การเล่นกีฬา เทนนิส
ประเภทเดี่ยว   และประเภทคู่   ได้อย่างถูกต้องตามกติกา   80%     ตลอดจนมีความปลอดภัย  และ
สนุกสนาน   สามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ30202  วอลเลย์บอล                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 วอลเลย์บอลเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างกว้างขวางทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันเพื่อศึกษาทักษะต่าง ๆ อย่างถูกต้อง การออกกําลังกายด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอลในเรื่องการส่งลูกบอล 
การรับลูกบอล การตั้งลูกบอล การตบลูกบอล วิธีการเล่นในตําแหน่งต่าง ๆ ทั้งในขณะเป็นฝ่ายรับหรือเป็นฝ่าย
รุก การเล่นเป็นทีมอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสนุกสนาม มีทักษะ สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  มีระเบียบ 
เห็นคุณค่า และปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถบอกประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
2. สามารถเล่นลูกสองมือล่างได้ 
3. สามารถเล่นลูกสองมือบนได้ 
4. สามารถเล่นลูกสองมือล่างกลับคู่ได้ 
5. สามารถเล่นลูกสองมือบนกลับคู่ได้ 
6. สามารถเล่นลูกสองมือล่างกับผนังได้ 
7. สามารถเล่นลูกสองมือบนกับผนังได้ 
8. สามารถเล่นลูกสองมือล่างสามคนอ้อมหลังได้ 
9. สามารถเล่นลูกสองมือบนสามคนอ้อมหลังได้ 
10. สามารถบอกกติกาวอลเลย์บอลที่ควรทราบได้ 
11. สามารถเล่นเป็นทีมได้ 
รวมทั้งหมด  11  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ30203  มวยสำกล                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬามวยสากล ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมา กติกา การแข่งขันกีฬามวยสากล การ์ดมวย การชกหมัดฮุค  การชก
หมัดอัฟเปอร์คัต ความปลอดภัยในการเล่น ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
ออกกําลังกาย 
 นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยสากล การ์ดมวย การชกหมัดฮุค  การชกหมัดอัฟเปอร์คัต ตลอดจนนําหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กีฬามวยสากลเป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬามวยสากล โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ
กติกาความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น การดู การแข่งขัน
เป็นประจําสม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการเรียน ระเบียบการวัดผลประเมินผล

รายวิชามวยสากล  ได้ถูกต้อง 100 %   มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬามวยสากล 
กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน  มี
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น้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็น  ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการบริหารร่างกายทั่วไป การบริหารร่างกายสําหรับกีฬามวยสากล  และ
วิเคราะห์ความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการเล่นมวยสากลได้อย่างถูกต้อง 80% 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีความปลอดภัย  
สนุกสนานมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้ เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการสร้างความคุ้นเคยกับกีฬามวยสากล  การ์ด
มวย การชกหมัดฮุค  การชกหมัดอัฟเปอร์คัต ได้อย่างถูกต้อง 80%  ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน 
มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์       ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์การใช้กล้ามเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬามวยสากล การ์ดมวย การชกหมัดฮุค  การชกหมัดอัฟเปอร์คัต ได้อย่างถูกต้อง 80%   
ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน  มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ30204  กรีฑำ 1 (ประเภทลู่)                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกรีฑาประเภทลู่ ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมา กติกาและมารยาทการเล่นกีฬากรีฑาประเภทลู่ หลักการรูปแบบการ
เคลื่อนไหวต่างๆของกรีฑาประเภทลู่ (การตั้งต้นการวิ่ง,การวิ่งเข้าเส้นชัย,การวิ่งระยะกลาง,การวิ่งระยะไกล,การ
วิ่งผลัด,การวิ่งข้ามรั้ว) ตลอดถึงความปลอดภัยในการเล่น การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้
ในการออกกําลังกาย 
 นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการเล่นกรีฑาประเภทลู่ หลักการรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆของกรีฑาประเภทลู่ (การตั้งต้นการวิ่ง
,การวิ่งเข้าเส้นชัย,การวิ่งระยะกลาง,การวิ่งระยะไกล,การวิ่งผลัด,การวิ่งข้ามรั้ว) ตลอด จนนําหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กรีฑาประเภทลู่เป็นสื่อ 
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 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกรีฑาประเภทลู่(การตั้งต้นการวิ่ง,การวิ่งเข้า
เส้นชัย,การวิ่งระยะกลาง,การวิ่งระยะไกล,การวิ่งผลัด,การวิ่งข้ามรั้ว)  โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎกติกาความ
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น การดู การแข่งขันเป็นประจํา
สม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการเรียน ระเบียบการวัดผลประเมินผล

รายวิชากรีฑาประเภทลู่ ได้ถูกต้อง 100 %   มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับกรีฑาประเภทลู่ 
กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มี
น้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการบริหารร่างกายท่ัวไป การบริหารร่างกายสําหรับกรีฑาประเภทลู่ 
วิเคราะห์ความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการเล่นกรีฑาประเภทลู่(การตั้งต้นการวิ่ง,
การวิ่งเข้าเส้นชัย,การวิ่งระยะกลาง,การวิ่งระยะไกล,การวิ่งผลัด,การวิ่งข้ามรั้ว) ได้อย่างถูกต้อง 80% 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน
มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการสร้างความคุ้นเคยกับกรีฑาประเภทลู่ 
หลักการ รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่นการตั้งต้นการวิ่ง,การวิ่งเข้าเส้นชัย,การวิ่งระยะกลาง,การวิ่ง
ระยะไกล,การวิ่งผลัด,การวิ่งข้ามรั้ว ได้อย่างถูกต้อง 80%  ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ําใจ
นักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์การใช้กล้ามเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่นการเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติท่าตั้งต้นการวิ่ง,การวิ่งเข้าเส้นชัย,การวิ่งระยะ
กลาง,การวิ่งระยะไกล,การวิ่งผลัด,การวิ่งข้ามรั้ว ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย 
สนุกสนาน  มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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พ30205  กรีฑำ 2 (ประเภทลำน)                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

.......................................................................................................... ............................................................... 
 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกรีฑาประเภทลาน ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมา กติกาและมารยาทการเล่นกรีฑาประเภทลาน หลักการรูปแบบการ
เคลื่อนไหวต่างๆของกรีฑาประเภทลาน (การวิ่งกระโดดไกล,การกระโดดสูง,การทุ่มน้ําหนัก,การขว้างจักร) 
ตลอดถึงความปลอดภัยในการเล่น การนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย 
 นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการเล่นกรีฑาประเภทลาน หลักการรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆของกรีฑาประเภทลาน (การวิ่ง
กระโดดไกล,การกระโดดสูง,การทุ่มน้ําหนัก,การขว้างจักร) ตลอด จนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กรีฑาประเภทลู่เป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกรีฑาประเภทลาน (การวิ่งกระโดดไกล,การ
กระโดดสูง,การทุ่มน้ําหนัก,การขว้างจักร) โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎกติกาความรับผิดชอบตามบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น การดู การแข่งขันเป็นประจําสม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการเรียน ระเบียบการวัดผลประเมินผล

รายวิชากรีฑาประเภทลาน ได้ถูกต้อง 100 %   มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับกรีฑาประเภท
ลาน กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน 
มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการบริหารร่างกายทั่วไป การบริหารร่างกายสําหรับกรีฑาประเภทลาน 
วิเคราะห์ความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการเล่นกรีฑาประเภทลาน (การวิ่งกระโดด
ไกล,การกระโดดสูง,การทุ่มน้ําหนัก,การขว้างจักร) ได้อย่างถูกต้อง 80% ยอมรับและเห็นคุณค่าของการ
ออกกําลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนานมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการสร้างความคุ้นเคยกับกรีฑาประเภทลู่ 
หลักการ รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่นการวิ่งกระโดดไกล,การกระโดดสูง,การทุ่มน้ําหนัก,การ ขว้างจักร 
ได้อย่างถูกต้อง 80%  ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
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4. มีความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์การใช้กล้ามเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่นการเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติท่าการวิ่งกระโดดไกล,การกระโดดสูง,การทุ่ม
น้ําหนัก,การขว้างจักร ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน  มีน้ําใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ31101   ศิลปะ 1                                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1                                เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ ใช้ศัพท์

ทางทัศนศิลป์ในการบรรยายจุดประสงค์และเนื้อหางานทัศนศิลป์      เลือกใช้วัสดุ  อุปกณ์และกระบวนการที่
สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์     หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์  จุดมุ่งหมาย ของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ      อุปกรณ์     เทคนิค     ในงานทัศนศิลป์ 

มีความชื่นชมและเห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์     ตลอดจนนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1  ม.4-6/1     ม.4-6/2     ม.4-6/3     ม.4-6/4     ม.4-6/5    ม.4-6/6     ม.4-6/7 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด   
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ31102    ศิลปะ 2                                                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ  จัดกลุ่มงาน
ทัศนศิลป์ แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิน  การเขียนภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูน เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก  งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง อิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
 มีความชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์  สื่อสารความคิด จินตนาการโดยผ่านทางงานทัศนศิลป์
และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ. 1.1  ม.4-6/8   ม.4-6/9   ม.4-6/10   ม.4-6/11   
ศ. 1.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3    
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ32101    ศิลปะ 3                                                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ภำคเรียนที่ 1                                เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษารูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ  เช่น   ระบํา   รํา  ฟ้อน  การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ  การ

ละครไทย   การละครสากล     เพื่อพัฒนาการแสดงละครสร้างสรรค์ และคิดประดิษฐ์ท่ารําเป็นคู่และหมู่อย่าง
ถูกต้อง     ตามหลักการของนาฏศิลป์   และใช้การวิจารณ์การแสดง      เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และสามารถ
อภิปรายบทบาทบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์ และการละคร 
             มีความชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานศิลปะการแสดง ถ่ายทอดความคิดและ จิตนาการอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 3.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4 
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ศ 3.2   ม.4-6/1    ม.4-6/2 
รวมทั้งหมด     6     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ32102   ศิลปะ 4                                                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ภำคเรียนที่ 2                                เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์    และการละคร  การตีบทละคร  สามารถใช้ 

เทคนิคการจัดการแสดง      วิธีการใช้เกณฑ์ประเมินการแสดง     และจัดการแสดงในโรงเรียนได้ 
รู้วิวัฒนาการของนาฏศิลป์  และการละครไทย 
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มีความชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานศิลปะการแสดง ถ่ายทอดความคิดและ จิตนาการ 
อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  สามารถนํามาประยุกต์ใช้  เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 3.1   ม.4-6/5    ม.4-6/6     ม.4-6/7     ม.4-6/8 
ศ 3.2  ม.4-6/3     ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ศ33101   ศิลปะ 5                                                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

....................................................................................................................................................................... .. 
ศึกษา  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  อธิบาย  การจัดวงดนตรี  ประเภทของวงดนตรี ทั้งวงดนตรีไทยและวง

ดนตรีสากล  ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม ได้แก่ ความเชื่อ  ศาสนา  วิถีชีวิตและ
เทคโนโลยี  การใช้เรื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ในการกําหนดอัตราจังหวะและการกําหนดบันใดเสียง  
โน๊ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และ 3 ชั้น  แสดงออกซ่ึงความสามารถด้านตนตรี ทั้งการร้องเพลง เล่น
ดนตรี  เกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี 

มีความชื่นชม  มีสุนทรี และเห็นคุณค่าของดนตรี ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของสังคมไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ.2.1        ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5    ม.4-6/6     
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ33102  ศิลปะ 6                                                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรียนที่ 2                                เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

.......................................................................................................................................................... ............... 
ศึกษา  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทยแต่ละยุคสมัยรูปแบบบทเพลงและวง

ดนตรีสากลแต่ละยุคสมัย  ประวัติสังคีตกวี  ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  ด้านเครื่องดนตรี  วง
ดนตรี  ภาษา  เนื้อร้อง  สําเนียง  องค์ประกอบบทเพลง  การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานดนตรีจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  การประยุกต์ใช้ดนตรีในงานต่างๆ  บทบาทดนตรีไทยในการสะท้อนสังคม  แนวทางและ
วิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย 

เห็นคุณค่าของดนตรีต่อการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ  และการธํารงรักษาวัฒนธรรมของสังคมต่างๆ  
ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ.2.1 ม.4-6/7    ม.4-6/8     
ศ.2.2   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5         
รวมทั้งหมด  7 ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30201    ควำมถนัดทำงทัศนศิลป์ 1                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาหลักการและการวาดภาพหุ่นนิ่ง คนเหมือน และภาพทัศนียภาพ ด้วยเทคนิคการวาดเส้น  เขียน
สีน้ํา  รวมทั้งสีโปสเตอร์  โดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี   เพ่ือออกแบบงานทัศนศิลป์ตามความ
สนใจและความถนัด 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสําคัญ และการ
อภิปราย  พร้อมกับการนําเสนอผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในเชิงความคิดและทักษะ
ทางด้านศิลปะ  มีอุปนิสัยเป็นศิลปิน ชอบคิดสร้างสรรค์ และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้อย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและการวาดภาพหุ่นนิ่ง คนเหมือน และภาพทัศนียภาพ ด้วยเทคนิควาดเส้น  

เขียนสีน้ํา  รวมทั้งสีโปสเตอร์  ตามโจทย์ในลักษณะต่างๆ  ด้วยหลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสีได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์และแฟ้มสะสมผลงาน 
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3. เห็นคุณค่าความสําคัญของการสร้าสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  มีอุปนิสัยเป็นศิลปิน มีความคิดสร้างสรรค์   
สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30202    ควำมถนัดทำงทัศนศิลป์ 2                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

.............................................................................................................................................................. ........... 
 ศึกษาหลักการและการวาดภาพหุ่นนิ่ง คนเหมือน และภาพทัศนียภาพ ด้วยเทคนิคการวาดเส้น  เขียน
สีน้ํา  รวมทั้งสีโปสเตอร์  โดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี   เพ่ือออกแบบงานทัศนศิลป์ตามความ
สนใจและความถนัด 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสําคัญ และการ
อภิปราย  พร้อมกับการนําเสนอผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในเชิงความคิดและทักษะ
ทางด้านศิลปะ  มีอุปนิสัยเป็นศิลปิน ชอบคิดสร้างสรรค์ และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้อย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและการวาดภาพหุ่นนิ่ง คนเหมือน และภาพทัศนียภาพ ด้วยเทคนิควาดเส้น  

เขียนสีน้ํา  รวมทั้งสีโปสเตอร์  ตามโจทย์ในลักษณะต่างๆ  ด้วยหลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสีได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์และแฟ้มสะสมผลงาน 
3. เห็นคุณค่าความสําคัญของการสร้าสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  มีอุปนิสัยเป็นศิลปิน มีความคิดสร้างสรรค์  

สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30203    ดนตรีสร้ำงสรรค์ 1                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

.............................................................................. ...........................................................................................  
ศึกษาความหมายและความสัมพันธ์ของชีวิตกับดนตรี   วิธกีารสื่อความหมาย  ความคิดจินตนาการ  

หลักการสร้างสรรค์งานดนตรี    รูปแบบ    เนื้อหาและคุณค่างานดนตรีเชิงสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง       
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แนวคิดและการออกแบบงานดนตรีจากประสบการณ์ที่ชื่นชอบและจากจินตนาการของตนเอง  องค์ประกอบ
ของบทเพลง บทเพลงเพ่ือชีวิต บทเพลงที่ถ่ายทอดมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่สําคัญในสังคมทั้งอดีตและปัจจุบัน   
การจัดการทางดนตรี  การนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบโดยอิสระ 

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการปฏิบัติ   
การอภิปรายและการนําเสนอผลงานด้านดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะสร้างสรรค์ผลงานดนตรี   มีความรัก  ชื่นชมเห็นคุณค่า  และ
ปฏิบัติดนตรีอย่างมีความสุข    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําความรู้ไปปรับใช้   กับการเรียนวิชาอ่ืนๆ       
และในชีวิตประจําวัน    
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของชีวิตกับดนตรี   วิธีการสื่อความหมาย  ความคิด
จินตนาการ  หลักการสร้างสรรค์งานดนตรี  รูปแบบ  เนื้อหาและคุณค่างานดนตรีเชิงสร้างสรรค์ของศิลปิน
ที่มีชื่อเสียง       แนวคิดและการออกแบบงานดนตรีจากประสบการณ์ที่ชื่นชอบและจากจินตนาการของ
ตนเอง  องค์ประกอบของบทเพลง บทเพลงเพ่ือชีวิต บทเพลงที่ถ่ายทอดมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่สําคัญใน
สังคมท้ังอดีตและปัจจุบัน   การจัดการทางดนตรี       การนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบโดยอิสระ 

2. มีทักษะออกแบบดนตรีเชิงสร้างสรรค์และนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบโดยอิสระ 

3. มีความรัก  ชื่นชมเห็นคุณค่า  และปฏิบัติดนตรีอย่างมีความสุข    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      นํา
ความรู้ไปปรับใช้   กับการเรียนวิชาอ่ืนๆ  และในชีวิตประจําวัน    

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ศ30204    ดนตรีสร้ำงสรรค์  2                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาวิธีสร้างสรรค์ผลงานเพลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง    การออกแบบงานดนตรีสร้างสรรค์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ  ที่สะท้อนมาจากวรรณกรรมในบทเพลงที่ชื่นชอบ    หลักการประพันธ์เนื้อร้องและทํานองเพลง    การ
ประพันธ์เพลงเพื่อชีวิต   เพลงที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด   เพลงที่เกี่ยวกับการรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเชิดชู
และสร้างสรรค์สังคม  การจัดการทางดนตรี   การนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบโดยอิสระ 

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการปฏิบัติ   
การอภิปรายและการนําเสนอผลงานด้านดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะสร้างสรรค์ผลงานดนตรี   มีความรัก  ชื่นชมเห็นคุณค่า  และ
ปฏิบัติดนตรีอย่างมีความสุข     มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืนๆ       
และในชีวิตประจําวัน    

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจวิธีสร้างสรรค์ผลงานเพลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง    การออกแบบงานดนตรีสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่สะท้อนมาจากวรรณกรรมในบทเพลงที่ชื่นชอบ    หลักการประพันธ์เนื้อร้องและ
ทํานองเพลง    การประพันธ์เพลงเพื่อชีวิต   เพลงที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด   เพลงที่เกี่ยวกับการรณรงค์
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเชิดชูและสร้างสรรค์สังคม  การจัดการทางดนตรี  

2.   มีทักษะปฏิบัติการประพันธ์ใหม่ ๆ   การสร้างสรรค์ผลงานเพลงในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ   ที่สะท้อน
มาจากวรรณกรรมในบทเพลงที่ชื่นชอบ   นําเสนอการขับร้องและการแสดงดนตรีในเพลงแต่งใหม่สู่สายตา
สาธารณชน   

3. มีความรัก   ชื่นชม  เห็นคุณค่า   และปฏิบัติดนตรีอย่างมีความสุขโดยอิสระและสร้างสรรค์   มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืนๆ และในชีวิตประจําวัน   

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30205   ดนตรีไทยปฏิบัติ  1                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีไทย  เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย โน้ตเพลงไทย จังหวะเพลงไทย  ศัพท์สังคีต   
ประเภทเพลงไทย  เพลงไทยที่ใช้ในโอกาสสําคัญต่าง ๆ     การบรรเลงเพลงไทยทั้งเดี่ยวและรวมวงในเพลง
อัตราจังหวะสามชั้น  สองชั้น  ชั้นเดียว   ด้วยเครื่องดนตรีไทยตามถนัดของตนเอง    การเก็บบํารุงดูแลรักษา
เครื่องดนตรีไทย    การสร้างเกณฑ์ประเมินการบรรเลงดนตรีไทยตามหลักดุริยางคศิลป์ไทย    วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และคุณค่าระหว่างวัฒนธรรมประเพณีกับดนตรีไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดนตรีไทย   อันเป็นมรดกสําคัญของชาติ    มีความเป็นไทย   มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  และใช้ในชีวิตประจําวัน     
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีของดนตรีไทย    กระบวนการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัดการเก็บบํารุง

ดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  การบรรเลงเพลงไทยอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น ชั้นเดียว ได้ทั้งเดี่ยวและรวม
วง    การเก็บบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  การสร้างเกณฑ์ประเมินผลงาน   การบรรเลงดนตรีไทย    
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณค่าระหว่างวัฒนธรรมประเพณีกับดนตรีไทย 

2. มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด  การจัดการแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการบรรเลงดนตรีไทยสู่
สายตาสาธารณชน 

3. มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติดนตรีไทย   อันเป็นมรดกสําคัญของชาติ         มี
ความเป็นไทย    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    นําความรู้ความสามารถไปปรับใช้กับการเรียน    วชิาอ่ืน 
ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันได้     

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30206   ดนตรีไทยปฏิบัติ  2                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                          เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีไทย  โน้ตไทย  จังหวะของเพลงไทย  ศัพท์สังคีต  หลักการทําเครื่องดนตรีไทย  
หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ในวงดนตรีไทย การบรรเลงเพลงไทยทั้งเดี่ยวและหมู่ในเพลงอัตราจังหวะสามชั้น  
สองชั้น  ชั้นเดียว  ด้วยเครื่องดนตรีไทยตามถนัดของตนเอง   การเก็บบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย   การฟัง
และมรรยาทในการฟังดนตรีไทย  แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดนตรีไทย   อันเป็นมรดกสําคัญของชาติ   มีความเป็นไทย   มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ   และใช้ในชีวิตประจําวัน     
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีของดนตรีไทย  โน้ตไทย  จังหวะของเพลงไทย  ศัพท์สังคีต  หลักการทําเครื่อง

ดนตรีไทย  หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ในวงดนตรีไทย   การเก็บบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย   การ
ฟังและมรรยาทในการฟังดนตรีไทย  แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย 

2. มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด   บรรเลงเพลงไทยอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น ชั้นเดียว   ทั้งเดี่ยว
และรวมวง  แสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการบรรเลงดนตรีไทยสู่สายตาสาธารณชน 
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3. มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติดนตรีไทย   มีความเป็นไทย   มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์     นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน   

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30207   ดนตรีสำกลปฏิบัติ 1                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาทฤษฎีดนตรี  เสียง โน้ตสากล  องค์ประกอบของดนตรี     ประเภทของวงดนตรีแบบแชมเบอร์      

เครื่องดนตรีในวงแชมเบอร์     การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีก่อนและหลังการบรรเลง   การเก็บดูแล
รักษาเครื่องดนตรีของตนเอง    การสร้างสรรค์ผลงานเพลงแชมเบอร์อย่างง่าย    การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
ตามความถนัดเป็นหมู่และเดี่ยว    การจัดการแสดงดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก      

โดยใช้กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ของดนตรี   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล 
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีและขับร้องเป็นสําคัญ       และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงาน
ทักษะด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะด้านดนตรี   ทั้งในเชิงความรู้ความคิดและทักษะปฏิบัติ               
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่ที่
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เกี่ยวกับดนตรี   มั่นใจกล้าแสดงออก    ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์          บูรณา
การให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรี  เสียง โน้ตสากล  องค์ประกอบของดนตรี     ประเภทของวงดนตรีแบบ
แชมเบอร์      เครื่องดนตรีในวงแชมเบอร์     การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีก่อนและหลังการ
บรรเลง   การเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตนเอง    การสร้างสรรค์ผลงานเพลงแชมเบอร์อย่างง่าย    
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดเป็นหมู่และเดี่ยว    การจัดการแสดงดนตรีโดยรวมวงบรรเลง
เป็นกลุ่มเล็ก  

2. มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดเป็นหมู่และเดี่ยว    การเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรีของ
ตนเอง   การจัดการแสดงดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก 

3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราว
ใหม่ที่เก่ียวกับดนตรี   มั่นใจกล้าแสดงออก    ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์      
บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30208   ดนตรีสำกลปฏิบัติ 2                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาทฤษฎีดนตรี  ระบบเสียง   บันไดเสียง   โน้ตสากล    หน้าที่ของเครื่องดนตรีในวงแชมเบอร์   

เปรียบเทียบดนตรีไทยและดนตรีสากล   การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีก่อนและหลังการบรรเลง    
การเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตนเอง   จรรยาบรรณของนักดนตรี  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตาม   
ความถนัด  การปฏิบัติเครื่องดนตรีและจัดการแสดงดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก     
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โดยใช้กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ของดนตรี   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล 
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีและขับร้องเป็นสําคัญ และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงานทักษะ
ด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถด้านดนตรีทั้งในเชิงความรู้ ความคิดและทักษะปฏิบัติ   
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่  
ที่เก่ียวกับดนตรี   ซื่อสัตย์มีวินัยกล้าแสดงออก  นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์  
บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรี  ระบบเสียง   บันไดเสียง  โน้ตสากล ทฤษฎีดนตรี  ระบบเสียง   บันได
เสียง   โน้ตสากล    หน้าที่ของเครื่องดนตรีในวงแชมเบอร์   เปรียบเทียบดนตรีไทยและดนตรีสากล   การ
เตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีก่อนและหลังการบรรเลง    การเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตนเอง   
จรรยาบรรณของนักดนตรี  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตาม   ความถนัด  การปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
จัดการแสดงดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก 

2. มีทักษะปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานเพลงแชมเบอร์อย่างง่ายในเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด             
และปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัด  โดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก  

3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราว
ใหม่  ที่เกี่ยวกับดนตรี   ซื่อสัตย์มีวินัยกล้าแสดงออก  นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
สร้างสรรค์  บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์       

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ศ30209  ดนตรีไทยปฏิบัติตำมควำมถนัด 1                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

......................................................................................................................................... ................................ 
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีไทย  โน้ตไทย  จังหวะดนตรีไทย     ลักษณะการบรรเลงดนตรีไทย    

การบรรเลงอิสระบรรเลงรับร้องและบรรเลงประกอบการแสดง  หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด   
ศัพท์สังคีตของดนตรีไทย  ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัดในเพลงสําคัญของชาติและเพลงทั่วไปในอัตราจังหวะ
สามชั้น  สองชั้น  และชั้นเดียว     คุณสมบัติและมรรยาทของนักดนตรีไทยที่ดี      การเตรียมตัวของ นักดนตรี
ก่อนแสดงดนตรีไทยโอกาสต่าง ๆ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์   
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติ    ชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีไทยอันเป็นมรดกท่ี
สําคัญของชาติ  มีความเป็นไทย   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  
และใช้ในชีวิตประจําวัน    
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรีไทย  โน้ตไทย  จังหวะดนตรีไทย   ลักษณะการบรรเลงดนตรี

ไทย    การบรรเลงอิสระ การบรรเลงรับร้องและการบรรเลงประกอบการแสดง    บอกหลักการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทย  ศัพท์สังคีตที่เก่ียวกับดนตรีไทย  คุณสมบัติและมรรยาทของนักดนตรีไทยที่ดี  การเตรียม
ตัวของนักดนตรีเพื่อแสดงดนตรีไทยโอกาสต่าง ๆ 

2. มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด  เพลงสําคัญของชาติและเพลงอื่น  ๆ  ในอัตราจังหวะสามชั้น  
สองชั้น  และชั้นเดียว  แสดงผลงานดนตรีไทยสู่สายตาสาธารณชน 

3. มีความเป็นไทยและ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30210  ดนตรีไทยปฏิบัติตำมควำมถนัด 2                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
ศึกษาความเป็นมาของดนตรีไทย   เพลงไทยที่บันทึกเป็นโน้ตไทยและโน้ตสากล  วิธีการบรรเลงดนตรี

ไทยเชิงสร้างสรรค์     การบรรเลงอิสระ    การบรรเลงรับร้อง     และการบรรเลงประกอบการแสดง  การรวม
วงดนตรีไทยในเพลงสําคัญของชาติ  เพลงโหมโรงและเพลงทั่วไปในอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น  และชั้นเดียว   
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักดนตรีไทยที่ดี   การเตรียมตัวของนักดนตรีก่อนการแสดงดนตรีไทยโอกาส
ต่าง ๆ   การจัดการแสดงดนตรีไทยสู่สายตาสาธารณชน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติดนตรีไทยตามความถนัดของตนเอง  ชื่นชมและเห็นคุณค่า
ของดนตรีไทยอันเป็นมรดกท่ีสําคัญของชาติ    สามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  และใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   มีความเป็นไทย  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของดนตรีไทย  เพลงไทยที่บันทึกเป็นโน้ตไทยและโน้ตสากล  การบรรเลง

ดนตรีไทยเชิงสร้างสรรค์   การบรรเลงอิสระ การบรรเลง  รับร้อง  และการบรรเลง     ประกอบการแสดง    
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักดนตรีไทยที่ดี  การเตรียมตัวของนักดนตรีก่อนการแสดงดนตรีไทย
โอกาสต่าง ๆ 

2. ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทยในเพลงสําคัญของชาติ  เพลงโหมโรงและเพลงทั่วไปในอัตราจังหวะ     สามชั้น  
สองชั้น  และชั้นเดียว  แสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ดนตรีไทยสู่สายตาสาธารณชน 

3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย   มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   นําความรู้ไปปรับใช้
กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน     

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30211  ดนตรีสำกลปฏิบัติตำมควำมถนัด 1                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

......................................................................................................................................................... ................ 
ศึกษาประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ    ประเภทวงดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย    การเตรียม

ความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัดก่อนและหลังการบรรเลง    การเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตนเอง       
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดเป็นหมู่และเดี่ยวในเพลงสําคัญของแผ่นดิน  และเพลงสําคัญต่าง ๆของ
แต่ละยุคสมัย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและจัดการแสดงดนตรีสากลโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็กสู่สายตา
สาธารณชน      

โดยใช้กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ของดนตรี   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล 
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีและขับร้องเป็นสําคัญ และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงานทักษะ
ด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถด้านดนตรีทั้งในเชิงความรู้ ความคิดและทักษะปฏิบัติ  
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่ที่
เกี่ยวกับดนตรี   มั่นใจกล้าแสดงออก    สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ อย่างสร้างสรรค์    
บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ ประเภทวงดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย    การ

เตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัดก่อนและหลังการบรรเลง    การเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรีของ
ตนเอง       ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดเป็นหมู่และเดี่ยวในเพลงสําคัญของแผ่นดิน  และเพลง
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สําคัญต่าง ๆของแต่ละยุคสมัย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและจัดการแสดงดนตรีสากลโดยรวมวง
บรรเลงเป็นกลุ่มเล็กสู่สายตาสาธารณชน 

2. มีทักษะปฏิบัติการเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด  เป็นหมู่และเดี่ยว   ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความ
ถนัดในเพลงสําคัญของแผ่นดิน   เพลงสําคัญต่าง ๆ  ในแต่ละยุคสมัย    แสดงวงดนตรีสากลโดยรวมวง
บรรเลงเป็นกลุ่มเล็กสู่สายตาสาธารณชน   

3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราว
ใหม่ที่เก่ียวกับดนตรี   มั่นใจกล้าแสดงออก    สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
สร้างสรรค์    บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30212  ดนตรีสำกลปฏิบัติตำมควำมถนัด 2                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษารูปแบบบทเพลงและประเภทของบทเพลงในแต่ละยุคสมัย    หลักการประพันธ์บทเพลง       

การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัดก่อนและหลังการบรรเลง การเก็บดูแลรักษาเครื่องดนตรีของ
ตนเอง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดเป็นหมู่และเดี่ยวในเพลงสําคัญในโอกาสต่าง ๆ และเพลง
ยอดนิยมของแต่ละยุคสมัย    การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดและจัดการแสดงดนตรีสากลโดยรวม
วงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็กสู่สายตาสาธารณชน      

โดยใช้กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ของดนตรี   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล 
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีและขับร้องเป็นสําคัญ และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงานทักษะ
ด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถด้านดนตรีทั้งในเชิงความรู้ ความคิดและทักษะปฏิบัติ  
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่ที่
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เกี่ยวกับดนตรี   มั่นใจกล้าแสดงออก    สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์    
บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบบทเพลงและประเภทของบทเพลงในแต่ละยุคสมัย    หลักการประพันธ์บท

เพลง    การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัดก่อนและหลังการบรรเลง การเก็บดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีของตนเอง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดเป็นหมู่และเดี่ยว  ในเพลงสําคัญในโอกาส
ต่าง ๆ และเพลงยอดนิยมของแต่ละยุคสมัย  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด    และจัดการ
แสดงดนตรีสากลโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก          สู่สายตาสาธารณชน 

2. มีทักษะปฏิบัติการเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด  เป็นหมู่และเดี่ยว     และแสดงวงดนตรีสากลโดยรวม
วงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็กสู่สายตาสาธารณชน 

3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  มีวินัยในการฝึกฝนทางดนตรี    รักและสนใจใฝ่รู้เรื่องราว
ใหม่ที่เก่ียวกับดนตรี   มั่นใจกล้าแสดงออก    สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
สร้างสรรค์    บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30213  ศิลปะกำรแสดง 1                                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา  องค์ประกอบและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร  การรวบรวม
ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ    อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานการแสดง 
เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงที่ใช้ในการแสดงละครไทย การถ่ายทอดบทบาทการแสดงนาฏศิลป์
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และการละครที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั่วไป   การนําเสนอแนวคิดจากโครง
เรื่องในรูปแบบของการแสดงที่ประกอบอยู่ในละครอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  และการนําเสนอผลงานการแสดง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดง  สามารถสร้างเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์อย่างเป็นระบบ   เกิด
สุนทรียภาพทางด้านการแสดงอย่างสนุกสนาน  ด้วยความมั่นใจ  กล้าแสดงออก   มีคุณธรรมจริยธรรม   รัก
ความเป็นไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  มุ่งม่ัน สืบสาน อนุรักษ์  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใช้ในชีวิตประจําวัน   
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา  องค์ประกอบและวิวัฒนาการนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานละคร     เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงที่ใช้ใน
การแสดงละครไทย  การถ่ายทอดบทบาทการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั่วไป    

2. มีทักษะการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดง    ทักษะในการถ่ายทอดบทบาทการแสดงที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมประเพณีและบทบาทของผู้คนในสังคมทั่วไป  ปฏิบัติการแสดงเบื้องต้นและนําเสนอแนวคิดจาก
โครงเรื่องอย่างสร้างสรรค์  การสร้างงานการแสดงจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ   นําเสนอแนวคิดจากโครงเรื่อง
ในรูปแบบของการแสดงที่ประกอบอยู่ในละครอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า 

3. มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกมีความสามารถในการตัดสินใจ  รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบสาน  อนุรักษ์   
เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ไปปรบัใช้
กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ    ใช้ในชวีิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ศ30214  ศิลปะกำรแสดง 2                                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาประวัติความเป็นมานักแสดงที่มีชื่อเสียงของนาฏศิลป์และการละคร  ผลงานการสร้างงานการ

แสดงจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ละยุคสมัย   วรรณกรรมที่สะท้อนความคิดและจินตนาการที่เป็นที่ยอมรับ   
เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดง  การออกแบบบทบาทการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่สะท้อน
ถึงจินตนาการที่หลากหลายและชื่นชอบ   ปฏิบัติการแสดงเบื้องต้นโดยนําเสนอแนวคิดจากโครงเรื่องอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณค่า 

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  และการนําเสนอผลงานการแสดง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์และการละคร   อย่างสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเอง  
กล้าแสดงออก     มีคุณธรรมจริยธรรม    รักความเป็นไทย    มีความสามารถในการตัดสินใจ   มุ่งม่ันตั้งใจ    
ในการทํางาน  สืบสานอนุรักษ์  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย
และสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมานักแสดงที่มีชื่อเสียงของนาฏศิลป์และการละคร  มีความรู้ความเข้าใจ

วรรณกรรมที่สะท้อนความคิดและจินตนาการที่เป็นที่ยอมรับ   มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการประดิษฐ์
ท่าทางประกอบการแสดง    วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานละคร     เทคนิคการประดิษฐ์
ท่าทางประกอบการแสดงที่ใช้ในการแสดงละครไทย  การถ่ายทอดบทบาทการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่
สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั่วไป 

2. มีทักษะในการถ่ายทอดบทบาทการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและบทบาทของผู้คนในสังคม
ทั่วไป  เทคนิคการสร้างงานการแสดงจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ละยุคสมัย มีทักษะปฏิบัติการออกแบบ
บทบาทการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่สะท้อนถึงจินตนาการที่หลากหลาย  นําเสนอแนวคิดจากโครงเรื่อง
ในรูปแบบของการแสดงที่ประกอบอยู่ในละครอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า 

3. มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกมีความสามารถในการตัดสินใจ  รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบสาน  อนุรักษ์   
ชื่นชมและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ไป
ปรับใช้กับวชิาอ่ืน ๆ    ใช้ในชีวติประจําวนั   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30215  ศิลปะกำรละคร 1                                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

................................................................................................. ........................................................................ 
 ศึกษาหลักการแสดงละคร  ประเภทของละคร  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการละคร  
องค์ประกอบของละคร   เทคนิคการแสดงละคร  การเขียนบทละครอย่างง่าย   การสร้างผลงานจากสื่อ
เทคโนโลยี ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั่วไป   การจัดการแสดงละครที่เกี่ยวข้อง
กับโอกาสสําคัญ   

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  และการนําเสนอผลงานการแสดง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างสนุกสนาน มีความม่ันใจในตนเอง  กล้า
แสดงออก  มีคุณธรรมจรยิธรรม  รักความเป็นไทย   มีความสามารถในการตัดสินใจ   มุ่งมั่นตั้งใจ  ในการทํางาน  สืบ
สานอนุรักษ์  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล    
นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการแสดงละคร  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการละครประเภทของ

ละคร  องค์ประกอบของละครในรูปแบบของละครเวที    เทคนิคการแสดงละคร และการเขียนบทละคร
อย่างง่าย    

2. มีทักษะปฏิบัติการแสดงละครเบื้องต้น  ทักษะการแสดงละครเวที  เทคนิคการแสดงละครเวทีจากการ
สร้างสรรค์เรื่องราวจากปฏิบัติการสร้างผลงานจากสื่อเทคโนโลยี    นําเสนอผลงานสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั่วไป    การจัดการแสดงละครที่เกี่ยวข้องกับโอกาสสําคัญ   

3. มีความมั่นใจ    กล้าแสดงออก  มีความสามารถในการตัดสินใจ   รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบสาน  อนุรักษ์   มี
สุนทรียภาพทางด้านการแสดง อย่างสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเอง  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และสากล  นําความรู้ไปปรับ   ใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ    ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
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รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30216  ศิลปะกำรละคร 2                                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................ .............................................................................................  
 ศึกษาวิวัฒนาการของการละคร   วิธีการแสดง   องค์ประกอบของละคร    การเขียนบทละครสร้างสรรค์   
หลักการแสดงละคร    การสร้างงานด้วยวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี   การฝึกปฏิบัติทักษะด้าน
การละคร   การกํากับละคร  และการนําเสนอผลงานในรูปแบบของละครสร้างสรรค์ท่ีมีความร่วมสมัยที่สะท้อน
ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่สายตาสาธารณชน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  การนําเสนอผลงานการแสดง  การกํากับการแสดง 
และการวิจารณ์งานการแสดง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงที่หลากหลายและสามามารถนํามาใช้ในงานละครได้อย่างกลมกลืน   
อย่างสนุกสนาน มีความม่ันใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  มีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ   มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน  วิพากย์  วิจารณ์คุณค่าด้านการแสดง  เห็นคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทย  สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  นําความรู้
ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 
ผลกำรเรียนรู้ 
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1. มีความรู้ความเข้าใจวิวฒันาการของการละคร   วิธีการแสดง  องค์ประกอบของละคร   การเขียนบท   ละคร
สร้างสรรค ์  มีความรู้ความเข้าใจหลักการแสดงละคร  การกํากับการแสดง  การวิพากย์  วิจารณ์และการ
สร้างงานด้วยวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

2. มีทักษะพ้ืนฐานด้านการแสดงการละคร ทักษะการแสดงละครเวที  เทคนิคการแสดงละครเวทีในรูปแบบ
ของละครสร้างสรรค์ท่ีมีความร่วมสมัยที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย  เทคนิคการกํากับการแสดง  
นําเสนอผลงานสู่สายตาสาธารณชน  การวิพากษ์วิจารณ์งานละคร 

3. มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก มีความสามารถในการตัดสินใจ   รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบสาน  อนุรักษ์   
มีสุนทรียภาพทางด้านการแสดง อย่างสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเอง  เห็นคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ    
ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์          

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30217   ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรม 1                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                         เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาความหมาย  ประเภท  คุณค่าและวิวัฒนาการงานสถาปัตยกรรมทั้งของไทยและสากลอย่าง

สังเขป    หลักการในการออกแบบ     องค์ประกอบการออกแบบ     การออกแบบ 3 มิติ      สัดส่วนมนุษย์     
ภูมิสถาปัตยกรรม    สถาปัตยกรรมไทย     การรวบรวมงานออกแบบสถาปัตยกรรมในลักษณะต่างๆ    การ
นําเสนอ ความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมตามความสนใจและความถนัด  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก  อภิปราย
พร้อมการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 
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เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่พร้อมสําหรับใช้สอบเข้า
มหาวิทยาลัย    นําความรู้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้อ่ืน ๆ   นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  มีอุปนิสัยเป็นนัก
คิด นักออกแบบ  นักสถาปนิกที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ประเภท คุณค่า และวิวัฒนาการงานสถาปัตยกรรมทั้งของไทยและสากล

อย่างสังเขป     หลักการในการออกแบบ   องค์ประกอบการออกแบบ   การออกแบบ 3 มิติ สัดส่วนมนุษย์   
ภูมิสถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรมไทย  การรวบรวมงานออกแบบสถาปัตยกรรมในลักษณะต่างๆ    และ
การนําเสนอความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมตามความสนใจและความถนัด 

2. มีทักษะการออกแบบงานสถาปัตยกรรม  การออกแบบตามโจทย์สําหรับใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย  การ
อภิปรายพร้อมการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

3. นําความรู้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้อื่น ๆ   นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  มีอุปนิสัยเป็นนักคิด นัก
ออกแบบ  นักสถาปนิกที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30218   ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรม 2                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                         เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

................................................................................................................ ......................................................... 
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ศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมภายใน   การจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยและเฟอร์นิเจอร์  การเขียน
ภาพทัศนียภาพภายใน    ทัศนียภาพของเงาจากแสงแดดและแสงไฟ   การใช้สีชนิดต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่สมจริง    การนําเสนอความคิดของการสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาออกแบบภายใน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก  อภิปราย
พร้อมการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะที่พร้อมสําหรับใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถนําความรู้
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ รวมทั้งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  มีอุปนิสัยเป็นนักคิด นัก
ออกแบบ  เป็นว่าที่มัณฑนากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมภายใน การจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยและ

เฟอร์นิเจอร์ การเขียนภาพทัศนียภาพภายใน  ทัศนียภาพของเงาจากแสงแดดและแสงไฟ    การใช้สีชนิด
ต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีสมจริง และการนําเสนอความคิดของการสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขา
ออกแบบภายในทักษะด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในรูปแบบต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในสาขาออกแบบภายในได้เป็นอย่างดี 

2. มีทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่พร้อมสําหรับใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย     การนําเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

3.   มีอุปนิสัยเป็นนักคิด นักออกแบบ ตามแบบแผนของมัณฑนากรที่ดีนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
เป็นนักมัณฑนากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30219   ขับร้องไทย 1                                                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาองค์ประกอบของเพลงไทย    โน้ตไทย   จังหวะเพลงไทย   สําเนียงของเพลงไทย   ศัพท์สังคีต  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพลงไทย  ประเภทของเพลงไทย  เพลงไทยที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ   หลักการขับร้อง
เพลงไทย  การขับร้องเพลงไทยทั้งเดี่ยวและกลุ่ม    การสร้างเกณฑ์ประเมินการขับร้องเพลงไทย  วิวัฒนาการ
การขับร้องเพลงในแต่ละยุคสมัย  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีทักษะ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติขับร้องไทย   
อันเป็นมรดกสําคัญของชาติ  มีความเป็นไทย  กล้าแสดงออก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําความรู้ไปปรับ 
ใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน      
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของเพลงไทย   โน้ตไทย   จังหวะเพลงไทย   สําเนียงของเพลงไทย   
ศัพท์สังคีต  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพลงไทย    ประเภทของเพลงไทย  เพลงไทยที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
หลักการขับร้องเพลงไทย  การขับร้องเพลงไทยทั้งเดี่ยวและหมู่    การสร้างเกณฑ์ประเมินการขับร้องเพลง
ไทยตามหลักการขับร้องเพลงไทย    วิวัฒนาการ   การขับร้องเพลงในแต่ละยุคสมัย 

2. มีทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานการฝึกขับร้องเพลงไทย    ขับร้องเพลงไทยได้อย่างน้อย    5   เพลง  ทั้งเดี่ยวและ
กลุ่ม 

3. มีวินัย     ใฝ่เรียนรู้      ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติขับร้องไทย    มีความเป็นไทย    กล้า
แสดงออก      นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน         และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30220   ขับร้องไทย 2                                                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาองค์ประกอบของเพลงไทย  โน้ตไทย จังหวะเพลงไทย  เพลงไทยที่ใช้ประกอบการบรรเลงและ
ประกอบการแสดง  หลักการขับร้องเพลงไทย   ศัพท์สังคีตที่เก่ียวกับการขับร้อง  การฝึกปฏิบัติการขับร้อง  
คุณสมบัติของนักร้องที่ดี   การเตรียมตัวเพื่อการขับร้อง   การขับร้องเพลงไทยโอกาสต่าง ๆ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติขับร้องไทย   
อันเป็นมรดกสําคัญของชาติ  มีความเป็นไทย  กล้าแสดงออก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําความรู้ไปปรับ 
ใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน      
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของเพลงไทย  โน้ตไทย  จังหวะเพลงไทย   เพลงไทยที่ใช้ประกอบการ

บรรเลงและประกอบการแสดง  หลักการขับร้องเพลงไทย   ศัพท์สังคีตท่ีเกี่ยวกับการขับร้อง   คุณสมบัติ
ของนักร้องที่ดี    การเตรียมตัวเพ่ือการขับร้อง    การขับร้องเพลงไทยโอกาสต่าง ๆ 

2. มีทักษะปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย    ขับร้องเพลงไทยได้อย่างน้อย    5   เพลง  ทั้งเดี่ยวและกลุ่มแสดง
ผลงานการขับร้องเพลงไทยสู่สายตาสาธารณชน 

3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าการขับร้อง  มีความเป็นไทย  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นําความรู้
ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน       

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30221  กำรถ่ำยภำพ 1                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                  เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

...................................................................................... ................................................................................... 
ศึกษาประวัติหลักวิธีการองค์ประกอบและการบํารุงรักษากล้อง  อุปกรณ์ถ่ายภาพ  เรียนรู้ขั้นตอนการ

ปฏิบัติวิธีการใช้กล้อง  สะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว 35 มม.  และกล้องดิจิตอล       ปฏิบัติการถ่ายภาพบุคคล สัตว์  
โดยใช้แสงธรรมชาติ  และแสงไฟประดิษฐ์ 

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการปฏิบัติ   
การอภิปรายและการนําเสนอผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ  ภูมิใจในคุณค่าของงานศิลปะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาในการถ่ายภาพ วิวัฒนาการของการถ่ายภาพด้วยกล้องสะท้อนภาพ

เลนส์เดี่ยว รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆของกล้อง  รวมทั้งระบบการทํางานของกล้อง  หลักการและ
เทคนิคการถ่ายภาพ ทั้งกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว  35 มม.  และกล้องดิจิตอล 

2. มีทักษะการถ่ายภาพบุคคล สัตว์  และการบํารุงรักษากล้อง 
3. ภูมิใจในคุณค่าของงานศิลปะ และมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30222  กำรถ่ำยภำพ 2                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                  เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

.................................................................................................... ..................................................................... 
 ศึกษาประวัติ หลักวิธีการ   องค์ประกอบ   และการบํารุงรักษากล้องอุปกรณ์ถ่ายภาพ เรียนรู้ขั้นตอน 
การปฏิบัติวิธีการใช้กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว 35 มม. และกล้องดิจิตอล  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถ่ ายภาพ
ดอกไม้ สถาปัตยกรรม ทิวทัศน์ ภาพย้อนแสง ภาพเคลื่อนไหว โดยใช้แสงธรรมชาติ  และแสงไฟประดิษฐ์ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล    การรวบรวมข้อมูล    กระบวนการคิดสร้างสรรค์   กิจกรรมกลุ่ม   
การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ   การนําเสนอคุณค่าผลงานภาพถ่ายตามความถนัดและความสนใจ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ  ภูมิใจในคุณค่าของงานถ่ายภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
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1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพได้อย่างถูกต้อง หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพทั้ง
กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว 35 มม. และกล้องดิจิตอล 

2. มีทักษะการถ่ายภาพดอกไม้ สถาปัตยกรรม ทิวทัศน์ ภาพย้อนแสง ภาพเคลื่อนไหว 
3. ภูมิใจในคุณค่าของงานถ่ายภาพ และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30223  หลักกำรสร้ำงงำนแสดง 1                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                  เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาหลักการแสดงเบื้องต้น  องค์ประกอบของละคร  โครงสร้างของการจัดการแสดง  หลักการ
สร้างสรรค์งานแสดงที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลจากผู้รู้ในท้องถิ่นและสื่อ
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เทคโนโลยี    การฝึกปฏิบัติทักษะด้านการละคร   การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของละครแนวใหม่  การ
ประยุกต์เอาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเภท โนรา  หนังตะลุง  เพลงเรือ และอ่ืน ๆ  ผสมผสานกับนิทานพ้ืนบ้าน
ของจังหวัดสงขลา   เช่น  เรื่องเกาะหนูเกาะแมวและเรื่องหัวนายแรง    

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  และการนําเสนอผลงานการแสดง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงละคร  มีความมั่นใจในตนเอง  สนุกสนาน  กล้าแสดงออก         
มีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มุ่งม่ันตั้งใจในการทํางาน  วิพากย์  
วิจารณ์คุณค่าด้านการแสดง  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทย  สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใช้ในชีวิตประจําวัน   และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการแสดงเบื้องต้นองค์ประกอบของละคร  วิวัฒนาการของการละคร   วิธีการแสดง  

องค์ประกอบของละคร   การเขยีนบทละครมี  โครงสร้างของการจัดการแสดง  หลักการสร้างสรรค์งานแสดงที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลจากผู้รู้ในท้องถิ่นและสื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

2. มีทักษะพ้ืนฐานด้านการแสดงการเขียนบทละคร ทักษะการแสดงละครเวที  เทคนิคการแสดงละครเวที  
ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของละครแนวใหม่โดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเภท 
โนรา  หนังตะลุง  เพลงเรือ และอ่ืน ๆ  ผสมผสานกับนิทานพ้ืนบ้านของจังหวัดสงขลาที่โดดเด่นและ
น่าสนใจ  เทคนิคการกํากับการแสดง  นําเสนอผลงานสู่สายตาสาธารณชน  และการวิพากษ์วิจารณ์งาน
ละคร 

3. มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก มีความสามารถในการตัดสินใจ   รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบสานมี
สุนทรียภาพทางด้านการแสดง อย่างสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเอง  เห็นคุณค่าอนุรักษ์   ของมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ    
ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ศ30224  หลักกำรสร้ำงงำนแสดง 2                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                  เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

.............................................................................................................................. ........................................... 
 ศึกษาหลักการจัดการแสดง   องค์ประกอบและโครงสร้างการจัดการแสดง  หลักการสร้างสรรค์งาน
แสดงการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งาน    การฝึกปฏิบัติทักษะด้านการจัดการงานแสดง  การกํากับการ
แสดง    การออกแบบงานรูปแบบของละครแนวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสสําคัญ  และการถ่ายทอดผลงานสู่
สายตาสาธารณชน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยงข้อมูล  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบงานและการนําเสนอผลงานการ
แสดง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการแสดงละคร  มีความมั่นใจในตนเอง สนุกสนาน กล้าตัดสินใจ  
รู้จักการวางแผน  มีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มุ่งม่ันตั้งใจใน การ
ทํางาน  วิพากย์  วิจารณ์คุณค่าด้านการแสดง  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทย  สืบ
สานอนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการแสดง  องค์ประกอบของละคร  วิวฒันาการของการละคร   วิธีการแสดง  

องค์ประกอบของละคร   การเขยีนบทละครมี  โครงสร้างของการจัดการแสดง  หลักการสร้างสรรค์งานแสดง
การใช้ สื่อเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งาน  การจัดการงานแสดง  การ   กํากับการแสดง 

2. มีทักษะการแสดงละครเวที  เทคนิคการแสดงละครเวที  ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของละคร
แนวใหม่ที่หลากหลาย  เทคนิคการกํากับ  ทักษะด้านการจัดการงานแสดง  การนําเสนอผลงานสู่สายตา
สาธารณชน   การเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน  และการวิพากษ์วิจารณ์งานละคร 

3. มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก มีความสามารถในการตัดสินใจ   รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบ สาน  อนุรักษ์   
มีสุนทรียภาพทางด้านการแสดง อย่างสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเอง  เห็นคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ    
ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30225  โนรำ 1                                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                  เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของโนรา  องค์ประกอบของโนรา  เครื่องดนตรีโนรา  จังหวะต่าง ๆ ของ
ดนตรีโนรา  เครื่องแต่งกาย  ท่ารํามาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน  ขั้นตอนการแสดงโนรา  โอกาสที่ใช้  วรรณกรรมที่
ปรากฏในการแสดงโนรา  ประวัติศิลปินโนรา  ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและการแสดงโนรา  การแสดงโนรา
สู่สายตาสาธารณชน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   มีทักษะปฏิบัติโนราสู่สายตาสาธารณชน   ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการ
แสดงพื้นเมืองโนราอันเป็นมรดกสําคัญของภาคใต้    มีความเป็นไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําความรู้
ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ   และใช้ในชีวิตประจําวัน           
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของโนรา  องค์ประกอบของโนรา  เครื่องดนตรีโนรา  จังหวะต่าง ๆ 

ของดนตรีโนรา  เครื่องแต่งกาย ท่ารํามาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนการแสดงโนรา โอกาสที่ใช้  วรรณกรรม
ที่ปรากฏในการแสดงโนรา  ประวัติศิลปินโนรา  ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและการแสดงโนรา 

2. มีทักษะปฏิบัติการแสดงโนราสู่สายตาสาธารณชน 
3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการแสดงพื้นเมืองโนรา    มีความเป็นไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   นํา

ความรู้ความสามารถไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน    
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

187 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ30226  โนรำ 2                                                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                  เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................... ..........................................................................................  
 ศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อของโนรา  การบรรเลงเครื่องดนตรีโนรา  จังหวะต่าง ๆ ของดนตรีโนรา   
เพลงทับเพลงโทน กลอนสี่  กลอนหก  กลอนแปด  การร้องทําบทและลูกคู่  การรําโนราท่ามาตรฐานพ้ืนฐาน  
รําแม่บท   ท่าครูสอน  ท่าสอนรํา  ท่าประถม    การรําว่าบทและรําขั้นสูง  วิวัฒนาการการแสดงโนรายุคสมัย
ต่าง ๆ   ค่านิยมและความเชื่อของโนราที่มีต่อสังคมไทย   การจัดการแสดงโนราสู่สายตาสาธารณชน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   มีทักษะปฏิบัติโนราสู่สายตาสาธารณชน   ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการ
แสดงพื้นเมืองโนรา      อันเป็นมรดกสําคัญของภาคใต้     มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ   และใช้ในชีวิตประจําวัน      
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมและความเชื่อของโนรา  การบรรเลงเครื่องดนตรีโนรา  จังหวะต่าง ๆ ของ

ดนตรีโนรา   เพลงทับเพลงโทน กลอนสี่  กลอนหก  กลอนแปด  การร้องทําบทและลูกคู่  การรําโนราท่า
มาตรฐานพ้ืนฐาน  รําแม่บท   ท่าครูสอน  ท่าสอนรํา  ท่าประถม    การรําว่าบทและรําข้ันสูง  วิวัฒนาการ
การแสดงโนรายุคสมัยต่าง ๆ   ค่านิยมและความเชื่อของโนราที่มีต่อสังคมไทย 

2. มีทักษะปฏิบัติการแสดงโนรา  การร้องและดนตรี  และจัดการแสดงโนราสู่สายตาสาธารณชน 
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3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการแสดงพื้นเมืองโนรา    มีความเป็นไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     นํา
ความรู้ความสามารถไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน    

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง31101  งำนธุรกิจ            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

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

 ศึกษาและฝึกฝนวิธีการทํางานในชีวิตประจําวันของครอบครัว    ชุมชน    และสังคม    งานจัดเก็บ
เอกสารอย่างมีระบบ  งานจัดการเก่ียวกับธุรกิจอาชีพ  งานซื้อขายสินค้าและบริการด้วยระบบ ICT    การ
จัดการเกี่ยวกับธุรกิจอาชีพด้วยระบบ ICT    และองค์กรธุรกิจ  SMEs 
 โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างมีระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์     ทักษะการจัดการ  การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  ทํางานด้วยความรับผิดชอบ   ขยัน   อดทน   และซื่อสัตย์  ใช้พลังงาน    ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  รวมทั้งเห็นแนวทางในงานอาชีพ  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด      
ง   1.1     ม. 4-6 /1  ม. 4-6/2  ม. 4-6/3  ม. 4-6/4  ม. 4-6/5  ม. 4-6/6  ม. 4-6/7   
ง  4.1      ม. 4-6 /1  ม. 4-6/2  ม. 4-6/3  ม. 4-6/4   
รวมทั้งหมด    11    ตัวชี้วัด  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง31102  งำนช่ำงพื้นฐำน                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1                               เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

.................................................................................................................................................................... ..... 
 ศึกษา  วิเคราะห์  วิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต   สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย     การใช้หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น    การใช้ซอฟแวร์ช่วยใน
การออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์   สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต    สังคม   และสิ่งแวดลอ้ม     มีทักษะการทํางาน  การจัดการในการทํางาน 
และกระบวนแก้ปัญหาในการทํางานร่วมกัน  รวมทั้งทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการดํารงชีวิต 
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 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน  เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  รู้จักใช้ทรัพยากรในการทํางาน
อย่างคุ้มค่า  และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
 
รหัสตัวช้ีวัด      
ง   1.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2     ม.4-6/3      ม.4-6/4      ม.4-6/5      ม.4-6/6    ม.4-6/7   
ง   2.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2     ม.4-6/3      ม.4-6/4     ม.4-6/5   
รวมทั้งหมด  12  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ง31103  งำนบ้ำน-งำนประดิษฐ์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 2                                เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

............................................................................................... .......................................................................... 
ศึกษาสืบค้นและฝึกฝนวิธีการทํางานในชีวิตประจําวันของครอบครัว ชุมชน สังคม การใช้ทักษะชีวิต 

การวางแผนการทํางาน การใช้ทรัพยากรในครอบครัว การทําความสะอาดบ้าน เครื่องใช้ในบ้านและจัดตกแต่ง
บริเวณบ้าน จากวัสดุเหลือใช้  การดูแลซ่อมแซมและดัดแปรงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายในท้องถิ่นตามสมัยนิยม 
การเก็บถนอมอาหาร แปรรูปอาหารในท้องถิ่น การประดิษฐ์จากของเหลือใช้ในท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานร่วมกัน มี
ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน อดออม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
ยั่งยืนและเห็นแนวทางในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพของตน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5   ม.4-6/6    ม.4-6/7 
ง 4.1  ม.4-6/3    ม.4-6/4   
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด   
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง31104  งำนเกษตร            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 2                                เวลำ  20  ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5   หน่วยกิต  

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

 ศึกษาค้นคว้า  รวบรวม  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน์  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนการ  การขยายพันธุ์พืช  การเลี้ยงสัตว์เชิงระบบ  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 โดยวิเคราะห์วางแผนใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เลือกใช้  เก็บบํารุงรักษา  เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ
อุปกรณ์  ประเมินและปรับปรุงการทํางานด้วยวิธีที่เหมาะสมในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ทักษะ  กระบวนการในการดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข  ความสําเร็จ  มี
ประสิทธิภาพและนําความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพ  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
อย่างมคีุณธรรมและเจตคติท่ีดี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง   1.1      ม. 4 - 6 /4    ม.4 - 6/5     ม.4 - 6/6    ม. 4 - 6/7 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง31105  เทคโนโลยีสำรสนเทศ           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษา  วิเคราะห์ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีและ
ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ขั้นตอนการ
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบและหลักการทํางานของในการใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการตัดสินใจ  เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  
วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับงาน ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมจิตสํานึกและความรับผิดชอบ  ข้อปฏิบัติ
สําหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรม  ประเภทของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  มีทักษะในการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนําเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน   วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการ
ของเทคโนโลยีสะอาด 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ง  3.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2     ม.4-6/3    ม.4-6/4     ม.4-6/5    ม.4-6/6    ม.4-6/7   
             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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30241  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา ประเภทของชิ้นงานคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์  วิธีการใช้

งานโปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การตกแต่งรูปภาพ   การนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสื่อผสม  
การเขียนโฮมเพจ  และการวิเคราะห์ข้ันตอนการสร้างงานชิ้นงานคอมพิวเตอร์    

ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์อย่างมีประบวนการ ถ่ายทอดความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีระบบ   

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรม และสามารถประยุกต์นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   สามารถใช้ชี วิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างงานด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนําเสนอ เพ่ือนําเสนอชิ้นงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รวมทั้งหมด  2  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30242  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                      เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ศึกษาประเภทของโครงงาน  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบที่เกิด
จากโครงงาน 

ปฏิบัติการฝึกพัฒนาโครงงานตามข้ันตอนพัฒนาโครงงาน และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากโครงงาน 
เน้นคุณค่าของการทํางานด้วยความสามัคคี  การตรงต่อเวลา  ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่  
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ   
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เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการพัฒนาโครงงาน  การศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก
โครงงาน  และสามารถประยุกต์นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความ รับผิดชอบ 
รวมทั้งหมด  2  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30243  ตำรำงกำรท ำงำน            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                       เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
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ศึกษาหลักการของตารางทํางาน  การคํานวณของตารางทํางาน  รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทํางาน 
ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทํางาน  ป้อนข้อมูล  แก้ไขข้อมูล  เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล  เรียกข้อมูลจาก
แฟ้มข้อมูลมาดําเนินการจัดรูปแบบชิ้นงาน  สร้างกราฟ  ใช้ฟังก์ชั่นการคํานวณฟังก์ชั่นการทํางานต่าง ๆ 
ประยุกต์ตารางทํางานในงานต่าง ๆ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตาราง
ทํางาน  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการทํางานของตารางทํางานไป
ใช้ในชีวิตประจําวันได้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  มีจิตสาธารณและค่านิยมที่เหมาะสม  

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกลักษณะของโปรแกรมและหลักการทํางานของโปรแกรมตารางทํางานได้ 
2. ปฏิบัติการสร้างสมุดงาน  เปิด-ปิดสมุดงาน เพิ่ม ลบ และแก้ไขสมุดงานได้ 
3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้อนข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล แก้ไขข้อมูล จัดรูปแบบตารางทํางาน  การตกแต่ง

ข้อมูลประเภทข้อความและข้อมูลจํานวนและจัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มได้ 
4. ปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน สร้างกราฟ และใช้ฟังก์ชั่นการคํานวณ ฟังก์ชันการทํางานต่าง ๆ ได้ 
5. สามารถนําโปรแกรมตารางทํางานไปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจต่าง ๆ ได้ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ง30244  กำรน ำเสนอข้อมูลเพื่องำนธุรกิจ                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ศึกษา เกี่ยวกับบทบาท ความสําคัญ ของการนําเสนอข้อมูลหลักการออกแบบการนําเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจด้วยโปรแกรมนําเสนอข้อมูล  

ปฏิบัติการสร้างงานนําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมนําเสนอข้อมูล   การตกแต่งงานนําเสนอ 
ข้อมูลด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือนําเสนอข้อมูลขององค์กร การใช้เทคนิคต่าง ๆในการสร้างงาน
นําเสนอ 

เสริมสร้างทักษะการรับผิดชอบการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการสืบค้น 
 กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีสมาธิในการทํางาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทํางานเป็นระบบ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีในการทํางาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการนําเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ 
2. อธิบายความหมาย หน้าที่และส่วนประกอบของโปรแกรมนําเสนอข้อมูล 
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล ในการนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30245  กำรจัดกำรฐำนข้อมูล           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                       เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาลักษณะความสําคัญประเภทของข้อมูลและการจัดการข้อมูลโครงสร้างแฟ้มข้อมูล การจัดการ

ฐานข้อมูล  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง 
และพัฒนาฐานข้อมูล  ปฏิบัติการจัดสร้าง และบริหารจัดการกับฐานข้อมูลอย่างง่ายได้ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล
เช่น Ms.access  Foxpro  Ms.sql  MySql  และโปรแกรมฐานข้อมูลอ่ืน    

เสริมสร้างทักษะการรับผิดชอบการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม    กรบวนการสืบค้น 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีสมาธิในการทํางาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน
การทํางาน มีนิสัยรักการทํางาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทํางานเป็นระบบ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีในการทํางาน 

   

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ประเภทของข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลได้ 
2. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล และโครงสร้างแฟ้มข้อมูล พร้อมทั้งจัดการแฟ้มข้อมูลได้ 
3. บอกลักษณะ  ส่วนประกอบและหน้าที่   แถบเมนู แถบเครื่องมือ ต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Access 

ได้  
4. บอกลักษณะ ส่วนประกอบของตาราง ชื่อเขตข้อมูล ชนิดของข้อมูล คําอธิบายและอ่ืน ๆเพ่ือ นําไปใช้ใน

การสร้างตารางฐานข้อมูลได้ 
5. สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล ทําการจัดเรียงข้อมูลในตารางข้อมูล และแก้ไขโครงสร้างของตารางได้ 
6. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล สร้างและแก้ไขความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลAccess ได้ 
7. สามารถออกแบบและสร้างฟอร์มโดยวิธีใช้ตัวช่วยสร้าง และสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบได้ 
8. สามารถตกแต่งและใช้เครื่องมือในการตกแต่งฟอร์มให้สวยงามและมีความเหมาะสมได้ 
9. สามารถนําโปรแกรม Microsoft Access ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ได้ 
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รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30246  กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                       เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................... ..........................................................................................  
ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา   รูปแบบการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา (Conceptual 

Flow,  Pseudo Code )   ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา  
ปฏิบัติการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน  ฝึกการเขียนโปรแกรม

ภาษา และเขียนโปรแกรมในงานด้านต่าง ๆ  ถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน 
เน้นคุณค่าของการนําหลักการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างมีระบบ  การ

ทํางานด้วยความสามัคคี  ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่  สร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีระบบ  มีรับผิดชอบ  และตรงต่อเวลา 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรม และสามารถประยุกต์นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   สามารถใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาอย่างง่ายได้ถูกต้อง 
รวมทั้งหมด  2  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30247  กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                       เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

................................................................................................................................................................. ........ 
ศึกษาประเภทของโครงงาน  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบที่เกิด

จากโครงงาน 
ปฏิบัติการฝึกพัฒนาโครงงานตามข้ันตอน  พัฒนาโครงงาน และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากโครงงาน 
เน้นคุณค่าของการทํางานด้วยความสามัคคี  การตรงต่อเวลา  ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลก

ใหม่  สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ   
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการพัฒนาโครงงาน  การศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

โครงงาน  และสามารถประยุกต์นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
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1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความ รับผิดชอบ 
รวมทั้งหมด  2  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30261  พิมพ์ดีดภำษำไทย  1           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                       เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ หลักการพิมพ์และการ
เคาะแป้นอักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ การพิมพ์งานบัญชร การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนอย่างง่าย การ
พิมพ์จดหมายส่วนตัว การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 
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 ปฏิบัติงานใช้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ฝึกเทคนิคในการพิมพ์ เช่น ท่านั่ง วางนิ้วและ
เคาะแป้นสัญลักษณ์ต่าง ๆ พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นยํา วางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได้เหมาะสม
กับหน้ากระดาษ พิมพ์งานบัญชรอย่างง่าย พิมพ์จดหมายส่วนตัว บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด 
และสามารถพิมพ์ข้อความและจดหมายส่วนตัวได้ 

 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถบอกและใช้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง 
2. สามารถปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์ได้ถูกต้อง 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
5. สามารถพิมพ์แป้นอักษรต่าง ๆ ได้ 
6. สามารถพิมพ์สัมผัสได้นาทีละ 20 คํา 
7. สามารถพิมพ์บัญชรอย่างง่ายได้ 
8. สามารถพิมพ์ข้อความและจดหมายส่วนตัวได้ 
9. สามารถพิมพ์การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 
รวมทั้งหมด  9 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ง30262 พิมพ์ดีดภำษำไทย  2           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                       เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษา การสร้างเทคนิคท่ีดีในการพิมพ์  การพิมพ์งานบัญชร การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอน
อย่างง่าย การพิมพ์จดหมายส่วนตัว และหนังสือราชการแบบต่าง ๆ  การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 
 ปฏิบัติงาน ฝึกเทคนิคในการพิมพ์  พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นยํา วางศูนย์ตามแนวตั้งและ
แนวนอนได้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ พิมพ์งานบัญชรอย่างง่าย พิมพ์จดหมายส่วนตัว การพิมพ์จดหมาย
ราชการแบบต่าง ๆ บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด 
และสามารถพิมพ์ข้อความและจดหมายส่วนตัว พิมพ์วางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอน  พิมพ์งานบัญชร  พิมพ์
จดหมายส่วนตัว  พิมพ์จดหมายราชการแบบต่าง  ๆ ได้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์ได้ถูกต้อง 
2. สามารถพิมพ์สัมผัสได้นาทีละ 20 คํา 
3. สามารถพิมพ์บัญชรอย่างง่ายได้ 
4. สามารถพิมพ์ข้อความและจดหมายส่วนตัวได้ 
5. สามารถพิมพ์การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 
6. สามารถพิมพ์จดหมายราชการแบบต่าง ๆ ได้ 
รวมทั้งหมด  6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30263  บัญชี 1                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติตามแม่บท
การบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  สมาการบัญชีและงบดุล   การวิเคราะห์
รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  และ
ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ช่อง การปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคน
เดียวในสมุดรายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ช่อง การปิด
บัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการ
บัญชี  ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  สมาการบัญชี
และงบดุล   การวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว
ในสมุดรายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ช่อง การปิดบัญชี 
และสรุปวงจรบัญชี 
 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ และข้ันตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจบริการ 

2. เพ่ือให้มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 

3. เพ่ือให้มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 
รวมทั้งหมด  3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30264  บัญชี 2                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาความหมายระบบใบสําคัญจ่าย  วิธีการของระบบใบสําคัญจ่าย รายการบัญชีตามระบบใบสําคัญ
จ่าย  รายการเกี่ยวกับเงินสดย่อย  การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม  กระบวนการผลิตสินค้า ส่วนประกอบ
ของต้นทุนการผลิต บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนการผลิตสินค้า  สินค้าคงเหลือ  ความหมายของเงินสด การควบคุม
ภายในเกี่ยวกับเงินสด รายการเงินสดรับ เงินสดจ่าย เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงิน  ลูกหนี้  สินค้าคงเหลือ ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจขนาดใหญ่ในสมุด
รายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ช่อง การปิดบัญชี และสรุป
วงจรบัญชี  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและระบบใบสําคัญจ่าย  วิธกีารของระบบใบสําคัญ
จ่าย รายการบัญชีตามระบบใบสําคัญจ่าย  รายการเกี่ยวกับเงินสดย่อย  การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม  
กระบวนการผลิตสินค้า ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนการผลิตสินค้า  สินค้าคงเหลือ  
ความหมายของเงินสด การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด รายการเงินสดรับ เงินสดจ่าย เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงิน  
ลูกหนี้  สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  หนี้สิน  และส่วน
ของเจ้าของ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
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1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบใบสําคัญจ่าย 

2. ปฏิบัติงานระบบบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญจ่ายและปฏิบัติการบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรมได้ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินสด เงินสดรับ เงินสดจ่าย เงินสดย่อย และเงินฝากธนาคารได้ 

4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 

5. ปฏิบัติการบันทึกรายการที่เกี่ยวกับเงินสด ประเภทต่าง ๆ ได้ 

6. ปฏิบัติการบันทึกรายการงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีได้ 

7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตั๋วเงิน  ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ 

8. ปฏิบัติการบันทึกบัญชี ตั๋วเงิน ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ 

9. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

10. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของได้ 

11. เพ่ือให้มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 
รวมทั้งหมด  11  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30265  กำรเพำะช ำกล้ำไม้           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ  

............................................................................................................................. ............................................ 
              ศึกษาความหมายประโยชน์ของการเพาะชํากล้าไม้  เครื่องมือและอุปกรณ์   ปัจจัยการเพาะชํากล้า
ไม้  การดูแลรักษาและตลาดกล้าไม้ 
               วิเคราะห์สํารวจข้อมูลและวางแผนเพาะชํากล้าไม้ตามความต้องการของตลาด  ผสมดิน  คัดเลือก
เมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์เพาะชํา  ดูแลรักษา   ย้ายกล้า  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  
ทําบัญชีรับ-จ่าย     คํานวณราคา     กําหนดราคาขาย     จัดจําหน่ายและประเมินผล 
                เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเพาะชํากล้าไม้  สามารถเพาะชํากล้าไม้ได้เหมาะสม
กับชนิดของพืชและจําหน่าย   มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะชํากล้าไม้ 
2. เลือกและวางแผนเพาะชํากล้าไม้ได้เหมาะสมกับชนิดพืช 
3. มีทักษะในการเพาะชํากล้าไม้ 
4. สามารถปฏิบัติดูแลรักษากล้าไม้ได้ 
5. สามารถจัดจําหน่ายกล้าไม้และประเมินผลงานได้ 
6. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด   6  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30266  กำรจัดสวน                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์ของการจัดสวน ชนิดและรูปแบบของการจัดสวน  
หลักการออกแบบ  และขั้นตอนในการจัดสวน  การเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์  และเตรียมพันธุ์ไม้เพ่ือการจัดสวน
ปฏิบัติการจัดสวนและดูแลรักษาสวน  ประเมินราคาการจัดสวน 
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 สํารวจความนิยมสวน  ออกแบบจัดสวน  คัดเลือกพันธุ์ไม้ได้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เลือกใช้วัสดุ – 
อุปกรณ์เหมาะสมกับแบบ  คํานวณค่าใช้จ่าย  และประเมินราคาเตรียมพ้ืนที่จัดสวน  ดูแลรักษาสวน  และจด
บันทึกการปฏิบัติงาน  ทําบัญชีรับ – จ่าย ในการจัดและตกแต่งสวนได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการจัดสวน  และให้บริการในการจัดตกแต่งสวนและ
สถานที่ได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน์ของการจัดสวนได้ 
2. เลือกและวางแผน – การเตรียมการจัดสวนได ้
3. ปฏิบัติการจัดสวนได้ตามขั้นตอน 
4. ดูแลรักษาสวนที่จัดขึ้นได้ 
5. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด   5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ง30267  กำรปลูกพืชผักทั่วไป           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

......................................................................................................................... ................................................ 
ศึกษาความหมายความ ความสําคัญประโยชน์ของพืชผักทั่วไป การจําแนกประเภทพืชผักทั่วไป ปัจจัย

แวดล้อมเก่ียวกับการปลูกพืชผักทั่วไป  เครื่องมืออุปกรณ์ การเพาะเมล็ด การเตรียมดินปลูก  การปลูก การให้
น้ํา การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย การศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดจําหน่าย  การกําหนดราคาขาย การ
จัดจําหน่าย การทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

ปฏิบัติการปลูกพืชผักทั่วไปโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด และกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักทั่วไป  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชผักทั่วไป 
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยในการปลูกพืชผักทั่วไป 
3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักทั่วไป 
4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตพืชผักท่ัวไป 
5. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ง30268  กำรปลูกไม้ประดับ           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
ศึกษาความหมายความ ความสําคัญประโยชน์ของไม้ประดับ การจําแนกประเภทไม้ประดับ ปัจจัย

แวดล้อมเก่ียวกับการปลูกไม้ประดับ  เครื่องมืออุปกรณ์ การขยายพันธุ์ การเตรียมดินปลูก  การปลูก การให้น้ํา 
การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย การศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดจําหน่าย  การกําหนดราคาขาย การจัด
จําหน่าย การทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

ปฏิบัติการปลูกไม้ประดับโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด และกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกไม้ประดับ  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกไม้ประดับ 
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยในการปลูกไม้ประดับ 
3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ประดับ 
4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตไม้ประดับ 
5. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30269  งำนเย็บ ปัก ถัก ร้อย           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษารูปทรงและลวดลาย  หลักการออกแบบการตัดเย็บ  ฝึกทักษะเบื้องต้น  เกี่ยวกับงาน  เย็บ  ปัก  
ถัก  ร้อย  วัสดุอุปกรณ์และงานเย็บ  งานปัก  งานถัก  งานร้อย  ดัดแปลงให้เหมาะสม  กับชิ้นงาน 
 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการตัดเย็บ  การถัก  การร้อย  และการตกแต่งด้วยการปัก  เช่น  
การเย็บกระเป๋า  การร้อยลูกปัด  การถักโคร์เชต์  การถักนิตติ้ง  ตามแบบชิ้นงานคํานวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึก
การปฏิบัติงาน  การบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะในการเย็บปักถักร้อย  การออกแบบ  การผลิตชิ้นงาน  การ
ตกแต่งชิ้นงานให้เหมาะสมและสามารถให้บริการ มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้  ความเข้าใจ  ความสําคัญและประโยชน์ของงานปักถักร้อย 
2. วิเคราะห์วางแผน  การออกแบบชิ้นงาน 
3. เลือกซื้อ  ใช้  เก็บ  บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
4. มีทักษะในการประดิษฐ์  การผลิตชิ้นงาน  การเย็บ  การปัก  การถัก  การร้อย 
5. จัดทําบัญชีรายรับ  -  รายจ่าย 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

213 

6. มีเจตคติท่ีดี  เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
7. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30270  ธุรกิจประมง 1                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

....................................................................................................................................................... .................. 
 ศึกษาความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจประมง   การตัดสินใจเลือกอาชีพธุรกิจประมง   
กระบวนการทํางาน   จรรยาบรรณสําหรับงานอาชีพธุรกิจประมง  ธุรกิจประมงและสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีกับ
งานธุรกิจประมง  หลักการเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอผลงาน  ปฏิบัติ ฝึกทักษะงานธุรกิจประมง 
และประสบการณ์ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพธุรกิจประมง 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   มีทักษะในการประกอบอาชีพธุรกิจประมง  เห็นแนวทาง 

ในการประกอบอาชีพธุรกิจประมง มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพธุรกิจประมงมีความรับผิดชอบ  ขยันอดทน  
ซื่อสัตย์  เห็นคุณค่าของอาชีพท้องถิ่น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรเรียนรู้ 
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1. มีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และข้ันตอนในการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจประมง 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจประมง  ทักษะในการสืบค้นข้อมูลและนําเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3. มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์ อดทน มีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของงานอาชีพ และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง30271  ธุรกิจประมง 2                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                           เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
                ศึกษาความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจประมง  การจัดองค์กรธุรกิจประมง  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กรธุรกิจประมง  การเลือกทําเลที่ตั้ง  การบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจําหน่ายและการจัดจําหน่าย  



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

215 

 มีทักษะในการจัดองค์กรธุรกิจประมง  ทักษะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรธุรกิจประมง   
ทักษะในการเลือกทําเลที่ตั้ง  ทักษะการบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจําหน่ายและทักษะในการจัดจําหน่าย  

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   มีทักษะในการประกอบอาชีพธุรกิจประมง  เห็นแนวทาง 

ในการประกอบอาชีพธุรกิจประมง มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพธุรกิจประมงมีความรับผิดชอบ  ขยันอดทน  
ซื่อสัตย์  เห็นคุณค่าของอาชีพท้องถิ่น  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดองค์กร  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  การเลือกทําเลที่ตั้งการ
บรรจุภัณฑ์ และการจําหน่ายสินค้าธุรกิจประมง 

2. มีทักษะในการจัดองค์กร  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  การเลือกทําเลที่ตั้ง  การบรรจุภัณฑ์ 
และการจําหน่ายสินค้าธุรกิจประมง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีความขยัน ซื่อสัตย์  อดทน  เห็นคุณค่าของอาชีพท้องถิ่น  และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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อ31101   ภำษำอังกฤษ 1               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 1                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

........................................................................................................................ ................................................. 
เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะนํา  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยายจาก

การฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้องกรอง
และบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์  เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนคําขอร้อง  คําแนะนํา  
คําอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ําเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จําลองกับบุคคลตามโอกาส  สถานที่ 
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของเจ้าของภาษาและ
ไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น  โดยการค้นคว้า  สืบค้น 
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนอย่างมีมารยาท 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
          ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน  การศึกษา
ต่อ ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้
มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน   มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2     ม.4-6/3     ม.4-6/4 
ต.1.2   ม.4-6/ 1  ม.4-6/ 2    ม.4-6/ 3    ม.4-6/ 4  ม.4-6/ 5  
ต.1.3   ม.4-6/ 1  ม.4-6/ 2    ม.4-6/ 3     
ต.2.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2     ม.4-6/3 
ต.2.2   ม.4-6/1   ม.4-6/2      
ต.3.1   ม.4-6/1     
ต.4.1   ม.4-6/1      
ต.4.2   ม.4-6/1   ม.4-6/2    
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รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 
               
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

อ31102   ภำษำอังกฤษ 2               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะนํา  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยายจาก
การฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้องกรอง
และบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้
ตัว ประสบการณ์  เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนคําขอร้อง  คําแนะนํา  
คําอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความสําคัญเก่ียวกับเรื่องที่เป็น
สารคดีและบรรเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ําเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จําลองกับบุคคลตามโอกาส สถานที่ 
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของเจ้าของภาษาและ
ไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น  โดยการค้นคว้า  สืบค้น 
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนอย่างมีมารยาท 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
     ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน   มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2     ม.4-6/3    ม.4-6/4 
ต.1.2   ม.4-6/ 1   ม.4-6/ 2    ม.4-6/ 3   ม.4-6/ 4     ม.4-6/ 5  
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ต.1.3   ม.4-6/ 1   ม.4-6/ 2    ม.4-6/ 3  
ต.2.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    
ต.2.2   ม.4-6/1     ม.4-6/2 
ต.3.1   ม.4-6/1     
ต.4.1   ม.4-6/1    
ต.4.2   ม.4-6/1   ม.4-6/2   
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 

               
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ32101   ภำษำอังกฤษ 3               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
              เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะนํา  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยาย
จากการฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้อง
กรองและบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนคําขอร้อง  
คําแนะนํา  คําอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ําเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จําลองกับบุคคลตาม
โอกาส  สถานที่ เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
เจ้าของภาษาและไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น  โดยการ
ค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการ
เขียนอย่างมีมารยาท เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
          ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน  การศึกษา
ต่อ ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้
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มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน   มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1     ม.4-6/1    ม.4-6/2      ม.4-6/3      ม.4-6/4 
ต.1.2     ม.4-6/ 1   ม.4-6/ 2     ม.4-6/ 3     ม.4-6/ 4      ม.4-6/ 5  
ต.1.3     ม.4-6/ 1   ม.4-6/ 2     ม.4-6/ 3      
ต.2.1     ม.4-6/1   ม.4-6/2      ม.4-6/3 
ต.2.2     ม.4-6/1    ม.4-6/2  
ต.3.1     ม.4-6/1    
 ต.4.1    ม.4-6/1    
ต.4.2     ม.4-6/1    ม.4-6/2   
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 

           
 
 

    ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ32102   ภำษำอังกฤษ 4               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
              เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะนํา  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยาย
จากการฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้อง
กรองและบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนคําขอร้อง  
คําแนะนํา  คําอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ําเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จําลองกับบุคคลตาม
โอกาส  สถานที่ เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
เจ้าของภาษาและไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น  โดยการ
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ค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการ
เขียนอย่างมีมารยาท เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
       ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน   มีจิตสํานึกใน
ความเป็น 
พลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1     ม.4-6/1      ม.4-6/2         ม.4-6/3        ม.4-6/4 
ต.1.2     ม.4-6/ 1     ม.4-6/ 2        ม.4-6/ 3      ม.4-6/ 4       ม.4-6/ 5  
ต.1.3     ม.4-6/ 1     ม.4-6/ 2        ม.4-6/ 3  
ต.2.1    ม.4-6/1      ม.4-6/2         ม.4-6/3 
ต.2.2    ม.4-6/1      ม.4-6/2  
ต.3.1     ม.4-6/1    
ต.4.1     ม.4-6/1    
ต.4.2     ม.4-6/1      ม.4-6/2   
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 

               
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ33101   ภำษำอังกฤษ 5               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

.............................................................................................................................................. ........................... 
เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะนํา  การชี้แจง  การอธิบาย  การบรรยายจาก

การฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้องกรอง
และบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความ
คิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้
ตัว ประสบการณ์  เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนคําขอร้อง  คําแนะนํา  
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คําอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความสําคัญเก่ียวกับเรื่องที่เป็น
สารคดี และบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ําเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จําลองกับบุคคลตามโอกาส  สถานที่ 
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของเจ้าของภาษาและไทย 
เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น  โดยการค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูล
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนอย่างมีมารยาท 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
       ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน  การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้มี
วินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน   มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1    ม.4-6/1      ม.4-6/2        ม.4-6/3         ม.4-6/4 
ต.1.2    ม.4-6/ 1     ม.4-6/ 2       ม.4-6/ 3        ม.4-6/ 4       ม.4-6/ 5  
ต.1.3    ม.4-6/ 1     ม.4-6/ 2       ม.4-6/ 3  
ต.2 .1   ม.4-6/1      ม.4-6/2        ม.4-6/3 
ต.2.2    ม.4-6/1      ม.4-6/2  
ต.3.1    ม.4-6/1     
ต.4.1    ม.4-6/1     
ต.4.2     ม.4-6/1        ม.4-6/2    
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 

              
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ33102   ภำษำอังกฤษ 6               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2                                เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแนะนํา  การชี้แจง  การอธิบาย การบรรยาย 
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จากการฟังและอ่าน ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจากข้อความ  บทสนทนา ข่าว  ประกาศ โฆษณา  
บทร้อยกรองและบทละครสั้น  การฟังและการอ่านจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  การสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  เข้าใจสํานวนภาษาและโครงสร้างประโยคในการพูด การเขียนคํา
ขอร้อง  คําแนะนํา  คําอธิบาย  เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยาย  การอธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปใจความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี ข่าว เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การใช้ภาษา น้ําเสียงและกริยาท่าทางในสถานการณ์จําลองกับบุคคล
ตามโอกาส  สถานที่ เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบายและการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
เจ้าของภาษาและไทย เรียนรู้ภาษาในการเขียนบรรยายเหตุการณ์  ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น  โดยการ
ค้นคว้า  สืบค้น ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการ
เขียนอย่างมีมารยาท เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
          ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน  การศึกษา
ต่อ ตลอดจนการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นผู้
มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน   มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1       ม.4-6/1      ม.4-6/2         ม.4-6/3         ม.4-6/4 
ต.1.2       ม.4-6/ 1     ม.4-6/ 2        ม.4-6/ 3         ม.4-6/ 4        ม.4-6/ 5  
ต.1.3       ม.4-6/ 1     ม.4-6/ 2        ม.4-6/ 3  
ต.2.1      ม.4-6/1       ม.4-6/2         ม.4-6/3 
ต. 2.2     ม.4-6/1      ม.4-6/2  
ต.3.1      ม.4-6/1     
ต.4.1      ม.4-6/1     
ต.4.2      ม.4-6/1     ม.4-6/2    
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ30201   ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน 1              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายในด้านการอ่านและการเขียน  ข้อความ บทความ  บทร้อย
กรอง     ข่าว   เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา    เพ่ือสื่อความคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น  และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน 
โดยใช้ภาษา  น้ําเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาท   มีทักษะการเขียนสื่อ
ความในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง รู้จักแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเหมาะสมและมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมท่ีเหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ  คํา  ประโยคและบทอ่านประเภทต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ออกเสียงและ

เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 
2. จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นจากท่ีฟังและอ่านได้ 
3. นําเสนอความคิดเห็นจากบทอ่านได้ 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนดในชีวิตประจําวัน 
5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและคนไทย 
6. เข้าใจและตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงโดยถ่ายโอนเป็นข้อความท่ีใช้ถ้อยคําของตนเองได้ 
7. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองจากเรื่องต่างๆได้ 
8. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาระอ่ืนได้ 
รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 

 
               
 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

224 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ30202   ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน 2    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายในด้านการอ่านและการเขียน  ข้อความ  บทความ  บทร้อย
กรอง     เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  
เพ่ือสื่อความคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น    สรุปใจความสําคัญ   และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ
อ่าน โดยใช้ภาษา  น้ําเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาท  บรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณี    วัฒนธรรม  นํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเหมือนและ
ความแตกต่างของเจ้าของภาษา    มีทักษะการเขียนสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง รู้จักแสวงหาความรู้
และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเหมาะสมและมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงข้อความ  คํา  ประโยคและบทอ่านประเภทต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน   ออกเสียงและ

เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 
2. จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นจากท่ีฟังและอ่านได้ 
3. นําเสนอความคิดเห็นจากบทอ่านได้ 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนดในชีวิตประจําวัน 
5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและคนไทย 
6. เข้าใจและตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงโดยถ่ายโอนเป็นข้อความท่ีใช้ถ้อยคําของตนเองได้ 
7. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองจากเรื่องต่างๆได้ 
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8. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาระอ่ืนได้ 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ30203   ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน 3      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายในด้านการอ่านและเขียนเพ่ือสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย 
ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความ บทความ นิทาน สารคดี เรื่องสั้น บทกวี บทเพลง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน และมีทักษะการเขียนสื่อความใน
รูปแบบต่างๆ ได้ รวมทั้ง รู้จักแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง  พูด อ่าน และเขียน อย่างเหมาะสม และมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมท่ีเหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนเพื่อสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความ บทอ่าน
ประเภทต่างๆ ได้ 

2. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3. นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านและมีทักษะการเขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ  

4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

226 

รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
    
 
 
 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ30204   ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน 4      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายในด้านการอ่านและเขียนเพ่ือสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย 
ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความ บทความ นิทาน สารคดี เรื่องสั้น บทกวี บทเพลง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน และมีทักษะการเขียนสื่อความใน
รูปแบบต่างๆ ได้ รวมทั้ง รู้จักแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง  พูด อ่าน และเขียน อย่างเหมาะสม และมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมท่ีเหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 

ผลกำรเรียนรู้ 
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1. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนเพื่อสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความ บทอ่าน
ประเภทต่างๆ ได้ 

2. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3. นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านและมีทักษะการเขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ  

4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
    
 
 
 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ30205   ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน 5      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายในด้านการอ่านและเขียนเพ่ือสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย 
ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความ บทความ นิทาน สารคดี เรื่องสั้น บทกวี บทเพลง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน และมีทักษะการเขียนสื่อความใน
รูปแบบต่างๆ ได้ รวมทั้ง รู้จักแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

228 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง  พูด อ่าน และเขียน อย่างเหมาะสม และมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมท่ีเหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนเพื่อสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความ บทอ่าน
ประเภทต่างๆ ได้ 

2. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3. นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านและมีทักษะการเขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ  

4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ30206   ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน 6      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือสื่อความหมายในด้านการอ่านและเขียนเพ่ือสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย 
ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความ บทความ นิทาน สารคดี เรื่องสั้น บทกวี บทเพลง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน และมีทักษะการเขียนสื่อความใน
รูปแบบต่างๆ ได้ รวมทั้ง รู้จักแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง  พูด อ่าน และเขียน อย่างเหมาะสม และมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็น
ไทย มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมท่ีเหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนเพื่อสื่อความ คิดวิเคราะห์ บรรยาย ให้ข้อมูล อธิบาย ตีความบทอ่าน
ประเภทต่างๆ ได้ 

2. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3. นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านและมีทักษะการเขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ  

4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ30207   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

           ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา  การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การกล่าวขอบคุณ  การ
กล่าวขอโทษ การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน การให้ข้อมูลและคําแนะนําตามโอกาส สถานการณ์
และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา  การสนทนา  การแสดงความรู้สึก  การเล่า
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งการพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ โดยอาศัยการสืบค้น
ข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชนและโลก 

ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่
เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งม่ันในการทํางาน มีจิตสํานึกและรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ระบุ บอกหรือจําแนก คํา วลี ประโยค ชนิดของคํา จากการฟังหรืออ่านได้ 
2. บอกรายละเอียดของคํา วลี ประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาจากการฟังหรืออ่านได้ 
3. อ่านออกเสียงคํา วลี ประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและ

เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านได้ 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ใช้คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ต่างๆเพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด 

6. แสดงบทบาทสมมติตาม สถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนดได้ 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขโดยรู้จักควบคุมตนเอง  

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
9. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 
10.ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวต่างๆได้ 
11.เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทยได้ 
รวมทั้งหมด  11  ผลกำรเรียนรู้ 

 
อ30208   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
            ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถามและบอกท่ีตั้ง ทิศทาง การขอและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ การรับ
ประธานอาหารอย่างมีมารยาทตามโอกาส  สถานการณ์และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  การสนทนา  การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อความหมายที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์  การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสนเทศผ่าน
ระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชนและโลก 
                ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่
เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งม่ันในการทํางาน มีจิตสํานึกและรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ระบุ บอกหรือจําแนก คํา วลี ประโยค ชนิดของคํา จากการฟังหรืออ่านได้ 
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2. บอกรายละเอียดของคํา วลี ประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาจากการฟังหรืออ่านได้ 
3. อ่านออกเสียงคํา วลี ประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและ

เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านได้ 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ใช้คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ต่างๆเพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด 
6. แสดงบทบาทสมมติตาม สถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนดได้ 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขโดยรู้จักควบคุมตนเอง  

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
9. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 
10. ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวต่างๆได้ 
11. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 
รวมทั้งหมด  11  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 

อ30209   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
           ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขออนุญาต การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น การชี้แจงและการ
สอบถามราคา การให้ข้อมูลและคําแนะนําตามโอกาส สถานการณ์และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของเจ้าของภาษา  การสนทนา  การแสดงความรู้สึก  การเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันทั้งในอดีต
และปัจจุบันรวมทั้งการพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
เครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะ
นําไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชนและโลก 
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          ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่
เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งม่ันในการทํางาน มีจิตสํานึกและรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. ใช้คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ต่างๆเพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด 
3. แสดงบทบาทสมมติตาม สถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง และมีความสุข โดยรู้จักควบคุมตนเอง  ยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวต่างๆได้ 
8. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 
รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

อ30210   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

.................................................................................. .......................................................................................  
            ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง  การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆและเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา  การสนทนา  การแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทั้งในอดีต ปัจจุบันและ
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อนาคต รวมทั้งการพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
เครือข่ายข้อมูลสนเทศ และเพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะ
นําไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชนและโลก 
                ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ  สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่
เรียนรู้    มีความสามัคคีและมุ่งม่ันในการทํางาน มีจิตสํานึกและรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. ใช้คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ต่างๆเพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด 
3. แสดงบทบาทสมมติตาม สถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยรู้จักควบคุมตนเอง  

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวต่างๆได้ 
8. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 
รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 
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อ30211   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 5      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

........................................................................................................................................... .............................. 
                   ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในเนื้อหาที่
เกีย่วกับ  การ ทักทาย  การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน     การถามและให้ข้อมูล   การแสดงความรู้สึก        การ
แสดงความเห็นใจ   การขอร้อง  การขอและการเสนอความช่วยเหลือ      การเชื้อเชิญ     การตอบรับ การ
ปฏิเสธ  การพูดแทรกอย่างสุภาพ    การให้คําแนะนํา   การแสดงความคิดเห็น    การติดต่อทางโทรศัพท์    
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่   การซื้อขายสินค้าและการบริการ      ได้อย่างถูกต้องตามมารยาททาง
สังคม  เหมาะสมถูกต้องกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างในด้านการพูดสื่อสารระหว่าง
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  โดยเลือกใช้โครงสร้างทางภาษา และสํานวนที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้สื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆในสังคมได้   ทั้งนี้   โดยผ่านกระบวนการฝึกทักษะทั้ง 4  ด้าน คือ  การฟัง  พูด  อ่าน และ
เขียนไปพร้อมๆกันจากการทํางานกลุ่ม  การแสดงบทบาทสมมุติ      การทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน และการฝึก
ผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าด้วยตนเอง    จากสื่อตําราเรียน สื่อเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายสารสนเทศ    สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
                     ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน       
การศึกษาต่อตลอดจนการประกอบอาชีพ   สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   มีความซื่อสัตย์
สุจริต    เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มีความมุ่งม่ันในการ
ทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม       

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนดทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. ใช้โครงสร้างทางภาษา สํานวนต่างๆ เพ่ือสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  
3. แสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่นักเรียนช่วยกันกําหนด 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยรู้จักควบคุมตนเอง ยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม 
5. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของคนไทย 
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาระอ่ืน 
8. ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ จากสิ่งที่นักเรียนสนใจและได้ประสบมา 

         และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

อ30212   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 6      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ  

............................................................................................................................. ............................................ 
  ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในเนื้อหาที่เ กี่ยวกับ  

การ ทักทาย        การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน     การถามและให้ข้อมูล   การแสดงความรู้สึก        การแสดง
ความเห็นใจ       การขอร้อง       การขอและการเสนอความช่วยเหลือ      การเชื้อเชิญ     การตอบรับ – การ
ปฏิเสธ       การพูดแทรกอย่างสุภาพ    การให้คําแนะนํา   การแสดงความคิดเห็น    การติดต่อทางโทรศัพท์    
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่        การซื้อขายสินค้าและการบริการ      ได้อย่างถูกต้องตามมารยาท
ทางสังคม         เหมาะสมถูกต้องกับกาลเทศะ    ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างในด้านการพูดสื่อสาร
ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย   โดยเลือกใช้โครงสร้างทางภาษา                และสํานวนที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเพ่ือให้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในสังคมได้        ทั้งนี้   โดยผ่านกระบวนการฝึกทักษะทั้ง 4  ด้าน 
คือ  การฟัง  พูด  อ่าน     และเขียนไปพร้อมๆกันจากการทํางานกลุ่ม           การแสดงบทบาทสมมุติ      
การทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน      และการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าด้วยตนเอง    จากสื่อตําราเรียน 
สื่อเทคโนโลยี   ระบบเครือข่ายสารสนเทศ    สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
                     ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ   สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน     
การศึกษาต่อตลอดจนการประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   มีความซื่อสัตย์
สุจริต    เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้      อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มีความมุ่งม่ันในการ
ทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม       

    
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนดทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. ใช้โครงสร้างทางภาษา สํานวนต่างๆ เพื่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ 
3. แสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่นักเรียนช่วยกันกําหนด 
4. นําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
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5. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยรู้จักควบคุมตนเอง ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม 

6. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของคนไทย 
8. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับสาระอ่ืน 
9. ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ จากสิ่งที่นักเรียนสนใจและได้ประสบมา 

รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ30201   ภำษำจีน 1       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 
สระ และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษร
จีนในรูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจน
การประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
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4. สามารถศัพท์ 600 – 1,000 คํา ที่ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
6. สามารถอ่านตัวอักษรภาษาจีนที่ใช้บ่อยได้ 300 – 500 ตัว 
7. สามารถมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
8. สามารถมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
9. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
10. สามารถเรียนการกํากับการออกเสียงได้ง่ายขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการกํากับการ

ออกเสียงในหนังสือบ่อยๆ 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 

             
   
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ30202   ภำษำจีน 2       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 
สระ และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษร
จีนในรูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจน
การประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
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อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์ ภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถอ่านคําศัพท์ 600 – 1,000 คํา ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
6. สามารถมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
7. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
8. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
9. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
10. สามารถเขียนตัวอีกษรจีนอย่างง่าย เพื่อนพัฒนาการเขียนอักษรจีนได้ในโอกาสต่อไป 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ30203   ภำษำจีน 3        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 
สระ และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
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สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษร
จีนในรูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจน
การประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถศัพท์ 1,200 – 2,000 คํา ที่ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
6. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจันอย่างถูกต้อง 
7. สามารถอ่านอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 600 – 800 ตัว 
8. สามารถเรียนรู้การกํากับการออกเสียง 
9. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
10. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

             
   
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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จ30204   ภำษำจีน 4       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 
สระ และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษร
จีนในรูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจน
การประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถศัพท์ 1,200 – 2,000 คํา ที่ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
6. สามารถอ่านอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 600 – 800 ตัว 
7. สามารถเรียนรู้การกํากับการออกเสียง 
8. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
9. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
10. สามารถพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆ เป็นภาษาจีน 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ30205   ภำษำจีน 5       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

................................................................ .........................................................................................................  
 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 
สระ และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษร
จีนในรูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจน
การประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถศัพท์ 2,200 – 3,200 คํา ที่ใช้ ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
6. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจันอย่างถูกต้อง 
7. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
8. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
9. สามารถพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
10. สามารถเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 
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รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู 
 

 
               
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ30206   ภำษำจีน 6       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                                            เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

  ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 
สระ และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษร
จีนในรูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจน
การประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
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5. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
6. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
7. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
8. สามารถพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
9. สามารถเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 
10. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 

 

 

 
บทที่  4 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 หลักสูตรโรงเรียนนราธิวาส  พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช   2551  มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ    พัฒนาอย่างรอบด้าน  เพ่ือความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ได้แก่  
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต      และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี          พร้อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  
ประการ  คือ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการทํางาน  
รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและพลโลก  โรงเรียนได้กําหนดให้ผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างเวลาดังนี้   
 

โครงสร้ำงเวลำของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 

     1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
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     2. กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม  
- กิจกรรมจริยธรรม/โฮมรูม 

 

40 
40 

 

40 
40 

 

40 
40 

     3.  กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 20* 20* 20* 
เวลำเรียนรวม 120 120 120 

     หมำยเหตุ  1. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรม 

     อ่ืนๆ  และสามารถปฏิบัติได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้ใดไม่ได้ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ต้อง 
    ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

                             
 
 
 
 
 
ลักษณะของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดในหลักสูตรโรงเรียนนราธิวาส  พุทธศักราช  2552   ประกอบด้วย
กิจกรรม  3    ลักษณะดังนี้ 
 

1.  กิจกรรมแนะแนว   มีขอบข่ายของกิจกรรม  3   คือ 
 1.1  ด้านการศึกษา  โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  บริการ 

ข้อมูลสนเทศการศึกษาต่อ  เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนและศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
 1.2  ด้านการงานและอาชีพ  ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองในด้านความสามารถ  ความถนัด  ความ

สนใจในอาชีพต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการวางแผนเข้าสู่อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 1.3    ด้านชีวิตและสังคม   ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รัก

ผู้อื่น  รักษาสิ่งแวดล้อม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถ
ปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
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    2.1  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมตามความ
ถนัด  ความสนใจ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม  ปลูกฝังให้มี
อุดมการณ์เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีระเบียบวินัย   เสียสละ    อดทน  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ทั้งนี้การ
ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบของหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง กองทัพบก  กระทรวงกลาโหม 
  2.2   กิจกรรมชุมนุม    เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  
ความต้องการของตน  เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
              การดําเนินการกิจกรรมชุมนุม  โดยให้ผู้เรียนเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมท่ีสนใจปี
การศึกษาละ  1  ชุมนุม   มีเวลาร่วมกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนละ  20  ชั่วโมง  มีการเลือกคณะกรรมการชุมนุม  
เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมเสนอโครงการ  กําหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม   ทั้งนี้มีครูที่ปรึกษาชุมนุม
คอยให้คําแนะนํา  ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   2.3   กิจกรรมจริยธรรม/โฮมรูม   เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน
นราธิวาสมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างสงบ  สันติ  ดําเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษา  
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทําประโยชน์ตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทําประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญได้แก่  กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  กิจกรรมดํารงรักษา  สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม   
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม  
 เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            
รวม  3  ปี  จํานวน  60  ชั่วโมง   
 ทั้งนี้  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมลักษณะ 
บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมชุมนุม  และกิจกรรมการเรียน
การสอน  8  กลุ่มสาระ  โดยเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่อง   อาจจัดในรูปโครงการ/โครงงานได้ตามความ
เหมาะสม    สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    ร่วมกับหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ  ได้
อย่างอิสระ   ไม่จํากัดเวลาและสถานที่   ซึ่งผู้เรียนจะต้องรายงานการปฏิบัติกิจกรรมในสมุดบันทึก   และ
นําเสนอครูที่ปรึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน   เพ่ือประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด    
 

กำรพิจำรณำมอบหมำยผู้จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

คณะครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามที่โรงเรียนมอบหมายโดยมีบทบาท  ดังนี้ 



   
 

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 

247 

1. ปฐมนิเทศผู้เข้าเรียนให้เข้าใจเป้าหมาย  วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เลือกตั้งคณะกรรมการการดําเนินกิจกรรม 

       3.ส่งเสริมการจัดทําแผนงาน/โครงการโดยให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนงาน
โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4.  ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 

5. ให้คําปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อย และ
ปลอดภัย   

6. ประเมินผลการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
  7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทที่  5 

เกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
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         เกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

 หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553   ยึดเกณฑ์การจบหลักสูตรตามกําหนดเกณฑ์
การจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
กําหนดการจบหลักสูตร ดังนี้ 
         (1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยมีรายวิชาพ้ืนฐาน   41 หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
         (2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
41  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
         (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน     ดี  หรือ 
 ดีเยี่ยม 
         (4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับผ่าน    ดี หรือดีเยี่ยม 
         (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรม 
 

 กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

กําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น
ของสถานศึกษา  กําหนดระดับคุณภาพ  หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  กําหนดไว้  4  ระดับ คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน  กําหนดประเด็นการ
ประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การให้คะแนนโดยพิจารณาแต่ละส่วนของการปฏิบัติ  ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องกําหนดคําอธิบายลักษณะ
ของการปฏิบัติในส่วนนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน  8  ประการ ประกอบด้วย 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด 
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
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 ตัวช้ีวัด 
  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

3. มีวินัย 
 ตัวช้ีวัด 
  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัด 
  4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 
  5.1 ดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 ตัวช้ีวัด 
  6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
  6.2 ทํางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 
 

7. รักความเป็นไทย 
 ตัวช้ีวัด 
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญกตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 

8. มีจิตสาธารณะ 
 ตัวช้ีวัด 
  8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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  8.3 มีความเป็นผู้นํา 
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3    หมายถึง    ดีเยี่ยม    แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
2    หมายถึง    ดี            แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
1    หมายถึง    ผ่าน        แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
0    หมายถึง    ไม่ผ่าน   แปลได้ว่า   ไม่ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา   

 
กำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียนเพ่ือเลื่อนชั้น  และจบ
การศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และ
สถานศึกษากําหนด  การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี  ส่วนการตัดสินการจบ
ระดับการศึกษา  ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน  ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

1. สามารถคัดสรรสื่อ  ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  สามารถสร้าง
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

2. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน  โต้แย้ง 
3. สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชื่อถือ  ลําดับความและความเป็นไปได้

ของเรื่องที่อ่าน 
4. สามารถปรับปรุงคุณค่า  แนวคิด  แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความ  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน  โน้มน้าวโดยการ

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ผังความคิด  เป็นต้น 
 
เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

3    หมายถึง    ดีเยี่ยม    แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
2    หมายถึง    ดี            แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
1    หมายถึง    ผ่าน        แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
0    หมายถึง    ไม่ผ่าน   แปลได้ว่า   ไม่ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา   

 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนนายทะเบียนวัดผลจะประกาศให้นักเรียนและ
รายงานผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 
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กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินผลการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็น รายภาค  
เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่
ละระดับการศึกษา  โดยการดําเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุก
คนตลอดระดับการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด  เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้นผู้เรียนจะต้อง
ผ่านกิจกรรม  3  กิจกรรมสําคัญ  ดังนี้ 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
(1) กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชา

ทหาร   
(2) กิจกรรมชุมนุม    ชมรม 
(3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

3. นําเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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 คําสั่งโรงเรียนสวนพระยาวิทยา 

ที่  053/2553 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 

      
 

ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ  293/2551  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  สั่ง  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา        เป็น
โรงเรียนประเภททั่วไป   ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
ปีการศึกษา  2553  เพ่ือให้การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา  ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  เสร็จสมบูรณ์  มีสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551     จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าที่วางแผน  อํานวยการและประสานงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  เสร็จสมบูรณ์  ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

1.1. นายอับดุลฮาลี      แวดอเล๊าะ ประธานกรรมการ 

1.2. นายซายูตี   ดาราโอ๊ะ รองประธานกรรมการ 

1.3. นายมะซอและ   มาหะ  กรรมการ 

1.4. นายซัยนุดดีน   บินศาสตรา กรรมการ 

1.5. นางมาเรีย   สรรเพชุดา กรรมการ 

1.6. นายนิแม   มะดีเย๊าะ กรรมการและเลขานุการ 

1.7. นายอิสมาแอ   มะสาแม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ  มีหน้าที่จัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  ระดับชั้น ม.1 – ม.6  โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มให้เสร็จ
เรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนด  ประกอบด้วย 

2.1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1) นางมยุรา  เพชรกาญจนมาลา ประธานกรรมการ 

2) นางนริศรา  ขาลี   กรรมการและเลขานุการ 
 

2.2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1) นายอานนท์  เพชรกาญจนมาลา ประธานกรรมการ 

2) นายมะซอและ  มาหะ   กรรมการ 

3) นางสาวฟารียา  หะยียูโซ๊ะ  กรรมการ 

4) นางทิพวรรณ  ราชสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

2.3. กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 

1) นางโฉมเฉลา  ดาราโอ๊ะ  ประธานกรรมการ  

2) นายนายมะพาริ  มะเร๊ะ   กรรมการ 

3) นางสาวซารีมะห์  เจะเซะ   กรรมการ 

4) นายอิสมาแอ  มะสาแม  กรรมการ 

5) นางฮาลีเม๊าะ  สะมะแอ  กรรมการ 
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6) นางสาวเพาซานา ตาปู   กรรมการ 

7) นางปราณี  มลายา   กรรมการและเลขานุการ 

2.4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) นายซัยนุดดีน  บินศาสตรา  ประธานกรรมการ 

2) นายอับดุลมูบิง  ยูโซ๊ะ   กรรมการ 

3) นายอับดุลฮาดี  เจ๊ะแต   กรรมการ 

4) นายอบัดุลรอฮีม  ยูโซ๊ะ   กรรมการ 

5) นายอับดุลเล๊าะ  ดือราแม   กรรมการ 

6) นายอับดุลฮาดี  สาเร็ง   กรรมการ 

7) นายมุสตารี  อาบู   กรรมการ 

8) นายอุสมาน  มะดามิ   กรรมการ 

9) นางนูรอามาณีย์  หะยีอาบู  กรรมการ 

10) นางมาซูรา  ลอมะ   กรรมการ 

11) นางพัชรี  สารีแปเร๊าะ  กรรมการ 

12) นางรูซีตา  มะดามิ   กรรมการ 

13) นางซูไรดา  รอมะ   กรรมการและเลขานุการ 

2.5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1) นายซามัน  ดอเล๊าะ   ประธานกรรมการ 

2) นางรอฮายา  เจ๊ะจาโรจน์  กรรมการ 

3) นายซําซูดิน  เจ๊ะเม๊าะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

2.6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1) นายนิแม  มะดีเย๊าะ  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวไซนะ  อาลียะ   กรรมการและเลขานุการ 

2.7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

1) นายชารีฟ  หะยีซําซูดิน  ประธานกรรมการ 

2) นายชัยมี  ปิยาตู   กรรมการ 

3) นางสาวอาอีลา  การี   กรรมการและเลขานุการ 

2.8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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1) นางมาเรีย  สรรเพชุดา  ประธานกรรมการ 

2) นายซายูตี  ดาราโอ๊ะ  กรรมการ 

3) นางพิมูล  ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ศึกษา  วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ประชุมวางแผนการจัดทําหลักสูตรตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ให้สําเร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนด  หากมีปัญหาให้ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ 

   

สั่ง  ณ  วันที่       12       เมษายน      พ.ศ. 2553 

 

 

       (นายอับดุลฮาลี      แวดอเล๊าะ) 
              ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


