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ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
เร่ือง การใช้หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
 

 คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
มีภารกิจในการ จัดการศึกษา ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท้ังในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษ ท่ีกระจาย อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่ม
ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน โดยค าแนะน า
ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  จึงได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาคนี้ขึ้นมาให้ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้มากขึ้น โดยยึดหลักการของการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว่า  “ หลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2561) ” 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  ได้น าหลักสูตรดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้ พิจารณาแล้ว มีมติ
ดังนี้ 

 1)  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้เริ่มใช้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
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2)  การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมรายวิชา ท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตลอดจนการ

ปรับปรุง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  ท้ัง 12 โรงเรียน ได้ต้ังกรรมการจัดท าร่วมกัน  และมีผู้ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็น
ผู้ให้ค าแนะน าทางวิชาการ 

 
       ประกาศ ณ วันท่ี 3  พฤษภาคม  2561 

 
 
 
                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์) 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
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สรุปภารกิจ ปัจจัยความส าเร็จ และสาระส าคัญของหลักสูตร 

 

1.1 ภารกิจและปัจจัยความส าเร็จ 
ภารกิจส าคัญของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ตามนัยของมติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ท่ีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สรุปได้ดังนี้ 
  

  
 ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีจะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเช่ือถือได้ เป็นไปตาม
หลักวิชา นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  เป็นเพชรแท้ เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ 
3% บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ)  

ประการที่ 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับ นักเรียนกลุ่มนี้  ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรท่ี
สนองตอบต่อความ สามารถและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum)  ช่วย 
ให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน   สามารถคิด  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  
ตลอดจนก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต  

1 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในลักษณะของ

โรงเรียนประจ า  เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ   ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  ทั้งน้ีเพ่ือ พัฒนา

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่าน้ันไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์  

นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความสามารถระดับสูงเย่ียม  เทียบเคียงกับนักวิจัย

ชั้นน าของนานาชาติ (world class)  มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที ่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก

และธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ  และ

สังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิต

ที่มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมที่

ย่ังยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
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ท้ังด้านการเรียน  ด้านอาชีพ  และด้านการด ารงชีวิต มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของ
อาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน  ในการ
ปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี อุดมการณ์และคุณลักษณะท้ัง 9 ประการ  ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (สร้างเครื่องมือและกระบวนการเจียรนัยเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 3  มีครู  มีการบริหารจัดการ  และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู้บริหาร
มีความตระหนัก  มีความรู้ความเข้าใจ  มีความเช่ือ  มีศรัทธา  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษา
ส าหรับ  ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความรู้  มีความสามารถและมีทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะตามอุดมการณ์
และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง 9 ประการ (ช่างเจียรนัยเพชรฝีมือเยี่ยม) 

1.2 สาระส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2561) ฉบับนี้   นอกจากจัดท าขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์ และคุณลักษณะตาม
อุดมการณ์  และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง 9 ประการแล้ว  ยังได้จัดท าให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และครอบคลุมสาระของข้อก าหนดการเป็นโรงเรียนมาตรฐาน สากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอีกด้วย 

การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ฉบับนี้ นอกจากนักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน 66 หน่วย
กิต รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 21 หน่วยกิต  และเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 อีกไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยกิต  และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 2 แล้ว นักเรียนยังต้อง  (1) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด (2) ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และ 
(3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด้วย 

1.2.1 รายวิชาพื้นฐาน  ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกประการ ท้ังเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้   
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ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้ครูผู้สอนต้องพิจารณา 
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้สูง ก็
ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดหรือความลึกซ้ึงของเนื้อหา  กระบวนการคิด  และฝึก
ทักษะต่างๆ ของรายวิชาพื้นฐานนั้นๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนด้วย  เช่นจัดให้มีการ
สอนเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  มอบหมายงาน จัดหาส่ือและเอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ตามศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยครูท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 

1.2.2 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในขณะเดียวกันโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ยังมีเป้าหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ จึงได้
น าแนวคิดมาผนวกลงในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนี้ด้วย  โดยก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ ดังนี้ 

 

กลุ่มสาระ หน่วยกิต 
ภาษาไทย 1 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 
ภาษาต่างประเทศ  
     ภาษาอังกฤษ 
     ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 

 
2 
1 

คณิตศาสตร์ 6 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 
วิทยาศาสตร์ 6 

รวม 18 
 

1.2.3 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเลือกเสรีท่ีจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรัก ความ
ถนัดและความสนใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนต้องเลือก
ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 อีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จึงจบหลักสูตร 

1.2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตาม
เกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 ด้านครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้อีกด้วย  ได้แก่  
1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  และ 
4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย 
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1.2.5 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนต้องผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด้วย จึงจะถือว่าจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ท้ายท่ีสุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความเช่ือว่าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฉบับนี้   จะช่วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของ
นานาชาติ  มีจิตวิญญาณ มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วย
พัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่ และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มี
ความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
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นิยาม วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

 
2.1 นิยาม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในท่ีนี้หมายถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553  ท่ีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับผู้
มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ใน
ลักษณะของโรงเรียนประจ า  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ  และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ดังกล่าว ได้แก่  1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  4) โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์ 7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  9) โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  11) โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง  และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   

 

2.2 วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพื่อเป็นการกระจายโอกาส
ให้กับผู้มีความ สามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของ
นานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ 

 

2 
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2.3 พันธกิจ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ

เพื่อด าเนินการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลาย ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า  ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีกระจาย
อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  

ท้ังนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีมีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ  มีเจต
คติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถ  ด ารงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้  สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
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อุดมการณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคฉบับนี้  ได้ออกแบบเพื่อพัฒนา
ให้นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีอุดมการณ์  มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

3.1 อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน  
อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะใช้อุดมการณ์

และเป้าหมายเดียวกับการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้ 
มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ : 
1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี

ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป็นผู้น า 
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  

เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
3) มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ

นักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
4) รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ  

และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
5) มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบ

มาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
6) มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ   

มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7) มีจิตส านึกในการอนุร ักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย  
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

8) มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

9) มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 
ทั้งนี้ เพื ่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์คิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี ่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ  และมีจิตวิญญาณ  
มุ่งมั ่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที ่ดีต่อเพื ่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน

3 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติ 
ให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

3.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน ให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี ้
1) ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  

สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อตนเองและสังคม 

2) ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรม บนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
มีทักษะในการด ารงชีวิต ทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ท้ังเพื่อการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม
และมีคุณธรรม 

6) ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จักบทบาท
และหน้าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ  ได้  สามารถท างาน



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 12 

 
 

ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์
ได้  สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับคนอื่น 

7) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้     
การเรียน การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว มี
ประสิทธิภาพสมวัย ท้ังด้านการพูด การอ่าน และการเขียน  

8) ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อหาค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ของโรงเรียนไว้ดังนี ้
1)  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2)  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
3)  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 
4)  มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต   
5)  มุ่งมั่นในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
6)  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
7)  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 
8)  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
9)  มีจิตใจเปิดกว้าง เช่ือในเหตุผล เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล                                     
    และหลักฐานใหม่ท่ีได้รับ 
10) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
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จุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ฉบับนี้  มีจุดเน้นในการจัดท าดังนี้  
1) เน้นการพัฒนานักเรียนรอบด้านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  
2) สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน  เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็น

รายบุคคล และให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  

3) รายวิชาเพิ่มเติม เน้นการจัดให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ  ความถนัดและความ
สนใจของน ัก เร ียนเป ็นรายบ ุคคล เป ิดโอกาสให ้น ัก เร ียนสามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาเพิ ่ม เต ิมจาก
สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนท้ังในและต่างประเทศได้ตามศักยภาพ 
ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนความรู้ได้ 

4) เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศักยภาพ
ระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

5) เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เร ียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื ่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 

6) เน้นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท าโครงงาน  
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561) จัดโครงสร้างให้มี ลักษณะท่ียืดหยุ่น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล 
(Customized Curriculum) จัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ  ความ
ถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เลือกเรียน มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญดังนี้ 

1)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
2)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านท่ีตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
3)  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
4)  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการวิจัยทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้น้อยมาก  จน
ท าให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีประเทศไทยต้องส่ังเข้ามาใช้จากต่างชาติ  ผลท่ีตามมา
คือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

โครงสร้างของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ประกอบด้วย
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท านองเดียวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น  
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5.1 สาระการเรยีนรู้พ้ืนฐาน  
สาระการเรียนรู้พื้นฐานประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่นเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานท้ังเวลา
เรียนและสาระการเรียนรู้  นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมทั้งส้ิน 66 หน่วยกิต  โดยแยกเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
ตาราง 1  จ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 
ภาษาไทย  9 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
คณิตศาสตร์   9 ศิลปะ  6 
วิทยาศาสตร์  12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  12 ภาษาต่างประเทศ  9 

 
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ครูผู้สอนต้องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน

เป็นรายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ท่ีสูงกว่านักเรียนท่ัวๆ ไป  ให้เป็นหน้าที่
ของผู้สอนที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดและความลึกซ้ึงของเนื้อหา กระบวนการคิด และฝึกทักษะต่างๆ ของ
สาระการเรียนรู้พื้นฐานนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม   อาจมีการส่งเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย 
มอบหมายงาน  ส่ือ  เอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูท าหน้าท่ีให้การปรึกษาและค าแนะน า 

 

5.2 สาระการเรยีนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม 1    
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 หมายถึง รายวิชาท่ีจัดให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  ในขณะเดียวกันโรงเรียนวิทยาศาสตร์ยังมี
เป้าหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ  จึงได้น า
แนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนี้ด้วย  นักเรียนทุกคนต้องเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 20.0 หน่วยกิต แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจะช่วยส่งเสริม พัฒนาและฝึก
ทักษะ ให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความ เขียนสารคดี เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเอกสารวิชาการ 
ตลอดจนเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น เสริมแนวคิดและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค รายวิชา ท20201 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)  

2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 6.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและ
สอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 7.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฎิบัติ ครูและผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เป็นกระบวนการของ Active Teaching & Learning นอกจากความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศษาสตร์ 
และเทคโนโลยีแล้ว รายวิชาเหล่านี้ยังเป็นการบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
คิดค้น ซึ่งตอบสนองและสอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นท้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ประกอบด้วย  

3.1) รายวิชา ว20201 การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 1.5 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตาม
จุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3.2) รายวิชา ว20202 เริ่มต้นกับโครงงาน 1.5 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและ
อุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3.3) รายวิชา ว20203 โครงงาน 1 จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและ
อุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3.4) รายวิชา ว20204 โครงงาน 2 จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและ
อุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3.5) รายวิชา ว20205 การส่ือสารและการน าเสนอ จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไป
ตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3.6) รายวิชา ว20206 การออกแบบและเทคโนโลยี  จ านวน 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไป
ตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 3.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีจัด
ขึ้นให้ เพื่อเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก รายวิชานี้ช่ือว่า รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
ภาคเรียนละ 0.5 หน่วยกิต รวมจ านวน 3 หน่วยกิต ตามจุดเน้นของรัฐบาล 

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 3.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ 2.0 หน่วย
กิต และภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น หรือภาษาอาเซียน จ านวน 1.0 
ห น่ ว ย กิ ต  (นั ก เรี ยน ท่ี สน ใจส าม ารถ เลื อ ก เรี ยน เพิ่ ม เติ ม ไ ด้ อี ก ใน ก ลุ่ ม รายวิ ช า เพิ่ ม เติ ม ก ลุ่ ม  
2) รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มนี้เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและสอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

5.3 สาระการเรยีนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม 2  
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรัก  ความถนัดและ

ความสนใจ  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนต้องเลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมกลุ่ม 2  ไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 
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5.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเป็นรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  

ภายใต้การก ากับดูแลของครูเจ้าของวิชาหรือในรูปของการเข้าค่ายเรียนรู้ (Mini Course)  ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง (เช่น 2-5 วัน)  โดยไม่มีการเรียนในตารางเรียนปกติหรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ เรียนในตารางเรียน
ปกติจ านวนหนึ่ง  แล้วไปเข้าค่ายเรียนรู้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้   

5.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น

การจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดอีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็น
ไทยและความเป็นประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้ 

1)  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักตนเอง 
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมาย              
และวางแผนชีวิต ท้ังด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะ
ต่างๆ ของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

2)  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู ้เรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู ้กว้าง รู้รอบ 
(Well-rounded Person)  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างาน 
ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักแก้ปัญหา  มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู่ร่วมกันในหอพัก
ของโรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจ า โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภารกิจ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผนและการเตรียมการการด าเนินงานตามแผน การประเมิน และ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย   
มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น 
เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
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ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีนิสัยรักการออกก าลังกาย รู้จัก
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

 3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
บริการสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดง
ถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์ มีจิตมุ่งท่ี
จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมือง
ตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับท่ีดี 

การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  จะเน้นการจัดท่ีให้ผู้เรียนได้มีบทบาทท้ังการเป็นผู้สร้างสรรค์และ
การเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และการบริการต่อสาธารณะด้วยตัวของนักเรียนเอง  

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

4)  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมเกี ่ยวกับ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การปลูกฝังความรักชาติ และความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน และเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน  

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
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    จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 
 การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักเรียนต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
ตาราง 2  หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ รายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา 

เพิ่มกลุ่ม 1 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 

1. ภาษาไทย 9.0 1.0 เลือกเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดๆ 
ตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ
อีกไม่น้อยกวา่  4.0 หน่วยกิต  

 
 
 

2. คณิตศาสตร์ 9.0 6.0 
3. วิทยาศาสตร์ 12.0 7.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

12.0 3.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 - 
6. ศิลปะ 6.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.0 - 
8. ภาษาต่างประเทศ 
 - ภาษาอังกฤษ 
 - ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2  

 
9.0 

 
2.0 
1.0 

รวม 
66.0 20.0 ไม่น้อยกว่า  4.0 

ไม่น้อยกว่า 90.0 
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      ตัวอย่างจ านวนหนว่ยกิตที่จัดใหน้กัเรียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
               จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะจัดให้
นักเรียน เรียนในแต่ละภาคอาจเป็นดังนี้ 

ตาราง 3 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ม.1  ม.2  ม.3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. ภาษาไทย 
- รายวิชาพื้นฐาน 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 (การเขียนเชิงวิชาการ) 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
9.0 
1.0 

2. คณิตศาสตร ์
- รายวิชาพื้นฐาน 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

 
1.5   
1.0  

 
1.5  
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
9.0 
6.0 

3. วิทยาศาสตร ์
- รายวิชาพื้นฐาน 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
  : การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 
  : การออกแบบและเทคโนโลยี 
  : เร่ิมต้นกับโครงงาน 
  : โครงงาน 1 
  : โครงงาน 2 
  : การสื่อสารและการน าเสนอ 

 
1.5+1.0 

 
1.5 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1.5 

 
- 

1.0 
1.5 
- 
- 
- 

 
1.5 

 
- 
- 
- 

1.0 
- 
- 

 
1.5+1.0 

 
- 
- 
- 
- 

1.0 
- 

 
1.5+1.0 

 
- 
- 
- 
- 
- 

1.0 

 
1.5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
12.0 

 
1.5 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- รายวิชาพื้นฐาน    : สังคมศึกษา 
     : พุทธศาสนา 
     : ประวัติศาสตร์ 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 : หน้าที่พลเมือง (ค.ส.ช.) 

 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

 
0.5+0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

 
6.0 
3.0 
3.0 
3.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
- รายวิชาพื้นฐาน : สุขศึกษา+พลานามัย 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
6.0 

6. ศิลปะ 
- รายวิชาพื้นฐาน 

 
1.0 

 
0.5+0.5 

 
1.0 

 
0.5+0.5 

 
1.0 

 
0.5+0.5 

 
6.0 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- รายวิชาพื้นฐาน 

 
- 

 
1.0 

 
1.0 

 
- 

 
- 

 
1.0 

 
3.0 

8. ภาษาต่างประเทศ 
- รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 

 
1.5 
- 

1.0 

 
1.5 
- 
- 

 
1.5 
- 
- 

 
1.5 
0.5 
- 

 
1.5 
0.5 
- 

 
1.5 
1.0 
- 

 
9.0 
2.0 
1.0 

รวม รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 15.0 15.0 14.5 14.0 14.0 13.5 86.0 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เลือกลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 4.0 

** ปรับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)                          รวมไม่น้อยกว่า  90.0 
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ตาราง 4 โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 

ท21101  ภาษาไทย 1 (หลักการใชภ้าษาไทย 1) 1.5 60  ท21102  ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ์ 1) 1.5 60 
ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 60  ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2  1.5 60 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60  ว21102  วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
ว21103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 1 1.0 40  ส21104  สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส21101  สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส21105  พระพุทธศาสนา 2 

0.5 20 
ส21102  พระพุทธศาสนา 1 

0.5 20 
 ส21108  อิสลามศึกษา 2 

ส21107  อิสลามศึกษา 1  ส21106  ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
ส21103  ประวัติศาสตร์ 1  0.5 20  พ21103  สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21101  สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21104  พลศึกษา 2  0.5 20 
พ21102  พลศึกษา 1 0.5 20  ศ21102  ดนตรี 1  0.5 20 
ศ21101  ทัศนศิลป ์1 1.0 40  ศ21103  นาฏศิลป ์1 0.5 20 
อ21101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  1.5 60  ง21101  การงานอาชีพ 1 1.0 40 

รวม 11.0 440  อ21102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 60 
    รวม 11.0 440 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ค20201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0 40  ค20202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 40 
ว20201  การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร ์ 1.5 60  ว20202  เริ่มต้นโครงงาน  1.5 60 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20  ว20206  การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 40 
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1.0 40  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 

รวม 4.0 160  รวม 4.0 160 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 15.0 600  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 15.0 600 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  

รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 

กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  -   นอกตาราง  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  -   นอกตาราง 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย - นอกตาราง  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็น
ประชาธิปไตย 

-   นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ -   นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ -   นอกตาราง 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต -   นอกตาราง  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต -   นอกตาราง 

รวม - 60  รวม - 60 
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ตาราง 5 โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 
ท22101  ภาษาไทย 3 (หลักการใช้ภาษาไทย 2) 1.5 60  ท22102  ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์ 2) 1.5 60 
ค22101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 60  ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  1.5 60 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60  ว22102  วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
ส22101  สังคมศึกษา 3 1.0 40  ว22103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 2 1.0 40 
ส22102  พระพุทธศาสนา 3 0.5 20  ส22104  สังคมศึกษา 4 1.0 40 
ส22107  อิสลามศึกษา 3 0.5 

 
20 
 

 ส22105  พระพุทธศาสนา 4 
0.5 20 

ส22103  ประวัติศาสตร์ 3   ส22108  อิสลามศึกษา 4 
พ22101  สุขศึกษา 3 0.5 20  ส22106  ประวัติศาสตร์ 4  0.5 20 
พ22102  พลศึกษา 3 0.5 20  พ22103  สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101  ดนตรี 2 1.0 40  พ22104  พลศึกษา 4 0.5 20 
ง22101  การงานอาชีพ 2   1.0 40  ศ22102  นาฏศิลป ์2 0.5 20 
อ22101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 60  ศ22103  ทัศนศิลป ์2 0.5 20 

รวม 11.0 440  อ22102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 60 
    รวม 11.0 440 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
ท20201  การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 40  ค20204  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 40 
ค20203  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  1.0 40  ว20204  โครงงาน 2 1.0 40 
ว20203  โครงงาน 1 1.0 40  อ20201  ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0.5 20 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

รวม 3.5 140  รวม 3.0 120 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 14.5 580  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 14.0 560 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5                        เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  

รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 

กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอกตาราง  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - นอกตาราง 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและประชาธปิไตย - นอกตาราง  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและประชาธปิไตย - นอกตาราง 
กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต - นอกตาราง  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต - นอกตาราง 

รวม - 60  รวม - 60 
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ตาราง 6 โครงสร้างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ  รายวิชาพื้นฐาน นก. คาบ 

ท23101  ภาษาไทย 5 (หลักการใช้ภาษาไทย 3) 1.5 60  ท23102  ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกบัชีวิต) 1.5 60 
ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 60  ค23102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6  1.5 60 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60  ว23102  วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 3 1.0 40  ส23104  สังคมศึกษา 6 0.5 20 
ส23101  สังคมศึกษา 5 1.0 40  ส23105  สังคมศึกษา 7 0.5 20 
ส23102  พระพุทธศาสนา 5 

0.5 20 
 ส23106  พระพุทธศาสนา 6 

0.5 20 
ส23108  อิสลามศึกษา 5  ส23109  อิสลามศึกษา 6 
ส23103  ประวัติศาสตร์ 5  0.5 20  ส23107  ประวัติศาสตร์ 6  0.5 20 
พ23101  สุขศึกษา 5 0.5 20  พ23103  สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ23102  พลศึกษา 5 0.5 20  พ23104  พลศึกษา 6 0.5 20 
ศ23101  นาฏศิลป ์3 1.0 40  ศ23102  ทัศนศิลป ์3 0.5 20 
อ23101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5  1.5 60  ศ23103  ดนตรี 3 0.5 20 

รวม 11.0 440  ง23101  การงานอาชีพ 3   1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ  อ23102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 60 

ค20205  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  1.0 40  รวม 11.0 440 
ว20205  การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 40  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 นก. คาบ 
อ20202  ภาษาอังกฤษรอบรู ้   0.5 20  ค20206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 40 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 20  ส23236  หน้าที่พลเมือง 6 0.5 20 

รวม 3.0 120  อ20203  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1.0 40 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 14.0 560  รวม 2.5 100 

    รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 13.5 540 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 นก. คาบ 

เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอกตาราง  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  - นอกตาราง 
กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็น
ประชาธิปไตย 

- นอกตาราง  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็น
ประชาธิปไตย 

- นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  นอกตาราง  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  นอกตาราง 

รวม - 60  รวม - 60 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 
การจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  และมีผล
การเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2 ตลอดจนผ่านการประเมินคุณลักษณะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1)  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจ านวน 66 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 จ านวน 20 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน
ไม่ต่ ากว่า 2 

2)  ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม 
รายละเอียดในเอกสารหน้า 27 

    3)  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามรายละเอียดในเอกสารหน้า 27 
  4)  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และมีผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดตามรายละเอียดในเอกสารหน้า 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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เกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
การจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) พุทธศักราช 2554  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดอีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและ
ความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้ 

9.1 กิจกรรมแนะแนว   
กิจกรรมแนะแนว นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ตามรายละเอียดในตาราง 7  
 

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าทีน่ักเรียนตอ้งปฏิบตัิ 

  1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
      1.1.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      1.1.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 
โบราณคดี  

 
3 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง) 
 
3 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยว่า 3 ช่ัวโมง) 

  1.2 การฟังบรรยาย 
      1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      1.2.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
      1.2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
      1.2.4 ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

 
6 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
4 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
4 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
4 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

  1.3 อ่านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียนก าหนดให้ 30 ช่ือเรื่อง (เล่ม) 
* ในกรณีที่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ  
1 ช่ือเรื่อง (เล่ม) คิดเป็น 2 ช่ือเรื่อง (เล่ม) 

  1.4 พบครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียน 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 นาที) 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

9 
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9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตาม

รายละเอียดในตาราง 8  
 

ตาราง 8  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี  
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าทีน่ักเรียนตอ้งปฏิบตัิ 

2.1  ค่ายวิชาการ  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง) 
2.2  ค่ายปฏิบัติธรรม  1 ครั้ง  (ครั้งละไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง) 
2.3  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง 
2.4  กิจกรรมชุมนุม  ไม่น้อยกว่า 6 ชุมนุม  ก าหนดชุมนุมวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ชุมนุม 

(พิจารณาจากลักษณะกจิกรรม) 
2.5  การออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที/ครั้ง/วัน) 

 
 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบการศึกษา

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

9.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
กิจกรรมเพื่ อสังคมและสารธารณประโยชน์   นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบั ติกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง 9 
 

ตาราง 9  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี  
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าทีต่้องปฏบิัติใน 3 ป ี

3.1  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียน  
3.2  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
3.3  กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม  

        
       ไม่น้อยกวา่ 80 ช่ัวโมง  

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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9.4  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย  
กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง 10 
 

ตาราง 10 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าทีต่้องปฏบิัติใน 3 ป ี

4.1  กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย 
 4.1.1 ความภูมิใจในความเป็นไทย และการปลูกฝังความรักชาติ 
 4.1.2 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

4.2  กิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้านและเล่นดนตรีไทย 
     4.2.1 การร าไทย หรือนาฏศิลป์ 
     4.2.2 ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ้าน 

 
ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
 
 
1 ประเภท 
1 ประเภท 

 
นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย

อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า 
ท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด  การวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเน้นการปฏิบัติให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระและตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ นอกจากการสอบกลางภาคและปลายภาคท้ัง
ข้อเขียนและภาคปฏิบัติแล้ว  กระบวนการวัดและประเมินผลยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด  โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป  พฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรม
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม  พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน  ผลงาน  แฟ้มสะสมงานและอื่นๆ 

ผู้ใช้ผลการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีส าคัญคือ  ตัวผู้เรียน  ครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง  ดังนั้น
ท้ังผู้เรียน  ครูผู้สอนและพ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  วิธีการ  และ
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะท าให้ผู้เรียนทราบระดับความก้าวหน้าในความส าเร็จของตน  เป็น 
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม  และ
สามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน  รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน  ขณะท่ี
พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นบุตรหลานของตนเอง 

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

10.1 การวัดและประเมินผลการเรยีนรูร้ายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
1) เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลจะต้องใช้ให้หลากหลายสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ท่ี

ก าหนดไว้ โดยท่ัวไปจะต้องมีการประเมินกลางภาค ปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินโดยใช้แบบสังเกตและแบบ
บันทึกต่างๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่างๆ ให้เป็นคะแนน  โดยให้
ปรับคะแนนเต็มให้เป็น 100  

2) การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยจะให้
ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้ 
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              ตาราง 10  การให้ระดับผลการเรียน 
 

ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80-100 4 ผลการเรียนระดับดีเย่ียม 

75-79 3.5 ผลการเรียนระดับดีมาก 

70-74 3 ผลการเรียนระดับดี 

65-69 2.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างดี 

60-64 2 ผลการเรียนระดับพอใช้ 

55-59 1.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างต่ า 

50-54 1 ผลการเรียนระดับต่ า 
0-49 0 ผลการเรียนระดับต่ ามาก 

 
3) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลางภาค 

หรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด นักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ีครูผู้สอนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง แล้วขอสอบกลาง
ภาคหรือปลายภาคใหม่ 

4) นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็น “0”  “1” หรือ “1.5” จะต้องท ากิจกรรม
หรือเรียนเสริมตามท่ีครูผู้สอนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจากนั้นจึงสอบแก้
ตัว การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “2” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว 2 ครั้ง  แล้วยังได้ระดับผล
การเรียน “0” “1” หรือ “1.5” อยู่อีกให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นๆ  

5) นักเรียนท่ีขาดส่งผลงานหรือส่งงานยังไม่ครบตามท่ีได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนให้ได้ผลการเรียน 
“ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้   

6) นักเรียนท่ีไม่สามารถมาสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลตามก าหนดเวลา เพราะป่วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่น ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง เพื่อขอสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลใหม่ 

7) รายวิชาใดท่ีผู้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของ
รายวิชานั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน  โดย
ไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียนอาจน า
ผลงานท่ีแสดงว่านักเรียนได้มีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของรายวิชานั้นๆ  เสนอคณะกรรมการท่ี
โรงเรียนแต่งต้ังเพื่อพิจารณาให้ระดับคะแนน  โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้  
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8) นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหม่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกติ 

9) ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามท่ี
โรงเรียนก าหนด  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน  นักเรียนสามารถขอระงับ
การเรียนและนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามก าหนดเวลาและวิธีการท่ีแต่ละโรงเรียนเห็นสมควร  

10.2 การประเมนิความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1) หลังจากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียน 

โรงเรียนจะเป็นผู้มอบหมายให้ครูผู้สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้ประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนด โดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5  เมื่อ 1 
หมายถึงความสามารถต่ า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเย่ียม)   

นักเรียนจะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน  ผลการประเมิน 3.00-3.74  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมิน
ระดับดี  ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม  

2) ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางหรือ
กิจกรรม  ให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข  คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไป  เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงเสนอให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 

10.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการ

ประเมิน และจะจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินขึ้น โดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 
หมายถึง ต่ าหรือไม่ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม) ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผู้สอนไม่น้อย
กว่า 5 คน เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว  

นักเรียนจะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน  ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมิน
ระดับดี  ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม 

2) ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือ
กิจกรรมให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข  คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไป  เมื่อประเมินผ่านแล้ว จึงให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 
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10.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง จะเป็นผู้จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแจก

ให้กับนักเรียนแต่ละคน ส าหรับใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้นๆ เมื่อ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าว แล้วให้ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง   

ส่วนการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนประจ าให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้จัดท าเกณฑ์ 
วิธีการและแบบประเมิน ซึ่งจะประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าทุกปีการศึกษา ส าหรับการประเมินจะท าการ
ประเมินและสรุปผลการประเมินทุกภาคเรียน 

2) เมื่อส้ินภาคเรียนให้ครูท่ีปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ส่งงานทะเบียนเพื่อ
บันทึกเป็นข้อมูล นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีโรงเรียนก าหนด จึงจะถือว่า
จบการศึกษาตามหลักสูตร กรณี ท่ีนักเรียนยังปฏิบั ติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์  
ขั้นต่ า คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง จะเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า
ท่ีก าหนด 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดให้โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยการน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จาก 
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใด หลักสูตร
หนึ่งในระดับท่ีก าลังศึกษาอยู่  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสามารถ 
ด าเนินการได้ต่อไปนี้  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนดโดย  

1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ในด้านต่าง  ๆ

2)  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ ฯลฯ 
3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง  
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ความหมายของรหัสวิชา 
 

 รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึง่ตัวน าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ านวน 5 หลัก มีความหมาย 
ดังนี ้

พยัญชนะ พยัญชนะแต่ละตัวแทนช่ือของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
  ท หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ส หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ศ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  พ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ค หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ง หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ว หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
  อ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  จ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
  ญ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
  ย หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)  
           หมายเหตุ   ต   หมายถึง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอื่นๆ ท่ีพยัญชนะซ้ ากับ
รหัสวิชาท่ีมีอยู่เดิม)            
 เลขหลักที่ 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 2 หมายถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เลขหลักที่ 2  แทนช้ันปีท่ีรายวิชานั้นๆ จะเปิดสอน  

1   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
2   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
3   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
0   หมายถึง   รายวิชาท่ีจะเปิดสอนในระดับช้ันใดก็ได้ 

 เลขหลักที่ 3  แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
  1   หมายถึง   รายวิชาพื้นฐาน 
  2   หมายถึง   รายวิชาเพิ่มเติม 
          เลขหลักที่ 4 และ 5  แทนล าดับท่ีของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน 
 

ตาราง 8  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9.0 
 1.1  ท21101  ภาษาไทย 1 (หลักการใช้ภาษาไทย 1) 
        THA21101  Thai  Language 1 

1.5 

 1.2  ท21102  ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ์ 1) 
       THA21102  Thai  Language 2 

1.5 

 1.3  ท22101 ภาษาไทย 3 (หลักการใช้ภาษาไทย 2) 
       THA22101  Thai  Language 3   

1.5 

 1.4 ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์ 2) 
      THA22102  Thai  Language 4 

1.5 

 1.5 ท23101 ภาษาไทย 5 (หลักการใช้ภาษาไทย 3) 
      THA23101  Thai  Language  5 

1.5 

 1.6 ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) 
      THA23102  Thai  Language 6 

1.5 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9.0 
 2.1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1     

 MAT21101 Fundamental Mathematics 1 
1.5 

 2.2 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2    
 MAT21102 Fundamental Mathematics 2 

1.5 

 2.3 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3     
 MAT22101 Fundamental Mathematics 3 

1.5 

 2.4 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4    

MAT22102 Fundamental Mathematics 4 
1.5 

 2.5 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5   
 MAT23101 Fundamental Mathematics 5 

1.5 

13 
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 2.6 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6   
 MAT23102 Fundamental Mathematics 6 

1.5 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  12.0 
 3.1 ว21101  วิทยาศาสตร์ 1  
  SCI21101  Science 1 

1.5 

 3.2 ว21102  วิทยาศาสตร์ 2  
  SCI21102  Science 2 

1.5 

 3.3 ว21103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 1 
  SCI21103 Technology and Computing Science 1 

1.0 

 3.4 ว22101  วิทยาศาสตร์ 3  
  SCI22101  Science 3 

1.5 

 3.5 ว22102  วิทยาศาสตร์ 4  
  SCI22102  Science 4 

1.5 

 3.6 ว22103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 2 
  SCI22103 Technology and Computing Science 2 

1.0 

 3.7 ว23101  วิทยาศาสตร์ 5  
  SCI23101  Science 5 

1.5 

 3.8 ว23102  วิทยาศาสตร์ 6  
  SCI23102 Science 6 

1.5 

 3.9 ว22103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 3 
  SCI22103 Technology and Computing Science 3 

1.0 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12.0 
 4.1 ส21101  สังคมศึกษา 1 
  SOC21101   Social Study 1 

1.0 

 4.2 ส21102  พระพุทธศาสนา 1 * 
  SOC21102   Buddhism 1 

0.5 

 4.3 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 
  SOC21103   History 1 

0.5 

 4.4 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0 
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  SOC21104   Social Study 2 
      4.5 ส21105 พระพุทธศาสนา 2 *  
  SOC21105 Buddhism 2 

0.5 

 4.6 ส21106 ประวัติศาสตร์ 2 
  SOC21106  History 2 

0.5 

 4.7 ส21107 อิสลามศึกษา 1 
  SOC21107  Islam 1 

0.5 

 4.8 ส21108 อิสลามศึกษา 2 
  SOC21108  Islam 2 

0.5 

 4.9 ส22101 สังคมศึกษา 3  
  SOC22101   Social Study 3 

1.0 

 4.10 ส22102 พระพุทธศาสนา 3*             
   SOC22102 Buddhism 3 

0.5 

 4.11 ส22103  ประวัติศาสตร์ 3             
   SOC22103 History 3 

0.5 

 4.12 ส22104 สังคมศึกษา 4              
   SOC22104   Social Study 4 

1.0 

 4.13 ส22105  พระพุทธศาสนา 4*             
   SOC22105 Buddhism 4 

0.5 

 4.14 ส22106  ประวัติศาสตร์ 4  
   SOC22106 History 4 

0.5 

 4.15 ส22107  อิสลามศึกษา 3 
   SOC22107  Islam 3 

0.5 

 4.16 ส22108  อิสลามศึกษา 4 
  SOC22108  Islam 4 

0.5 

 4.17 ส23101 สังคมศึกษา 5       
  SOC23101   Social Study 5 

1.0 

 4.18 ส23102 พระพุทธศาสนา 5*           
  SOC23102 Buddhism 5 

0.5 
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 4.19 ส23103  ประวัติศาสตร์ 5           
   SOC23103 History 5 

0.5 

 4.20 ส23104  สังคมศึกษา 6   
   SOC23104   Social Study 6 

0.5 

 4.21 ส23105  สังคมศึกษา 7             
   SOC23105 Social Study 7 

0.5 

 4.22 ส23106 พระพุทธศาสนา 6* 
   SOC23106 Buddhism 6 

0.5 

 4.23 ส23107 ประวัติศาสตร์ 6          
   SOC23107 History 6 

0.5 

 4.24 ส23108  อิสลามศึกษา 5 
   SOC23108  Islam 5 

0.5 

 4.25 ส23109  อิสลามศึกษา 6 
   SOC23109  Islam 6 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    * รายวิชาพุทธศาสนาเปิดสอนส าหรับผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ส าหรับผู้นับถือศาสนาอื่น ให้แต่ละโรงเรียน

พิจารณาน าสาระของศาสนานั้นๆ มาสอนแทนและก าหนดรหัสวิชาขึ้นใหม่ 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 
 5.1 พ21101 สุขศึกษา 1   
  HPE21101 Health 1 

0.5 

      5.2 พ21102 พลศึกษา 1 
           HPE21102 Physical Education 1 

0.5 

 5.3 พ21103 สุขศึกษา 2   
  HPE21103 Health 2 

0.5 

      5.4 พ21104 พลศึกษา 2 
           HPE21104 Physical Education 2 

0.5 

 5.5 พ22101 สุขศึกษา 3   
  HPE22101 Health 3 

0.5 

      5.6 พ22102 พลศึกษา 3 
           HPE22102 Physical Education 3 

0.5 

 5.7 พ22103 สุขศึกษา 4   
  HPE22103 Health 4 

0.5 

      5.8 พ22104 พลศึกษา 4 
           HPE22104 Physical Education 4 

0.5 

 5.9 พ23101 สุขศึกษา 5   
  HPE23101 Health 5 

0.5 

      5.10 พ23102 พลศึกษา 5 
            HPE23102 Physical Education 5 

0.5 

 5.11 พ23103 สุขศึกษา 6   
   HPE23103 Health 6 

0.5 

     5.12 พ23104 พลศึกษา 6 
            HPE23104 Physical Education 6 

0.5 

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6.0 
 6.1 ศ21101  ทัศนศิลป์ 1            
  ART21101  Visual  Art 1 

1.0 
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  6.2 ศ21102  ดนตรี 1             
  ART21102  Music 1 

0.5 

 6.3 ศ21103  นาฏศิลป์ 1            
  ART21103 Dancing Art 1 

0.5 

 6.4 ศ22101  ดนตรี 2               
  ART22101 Music 2 

1.0 

 6.5 ศ22102  นาฏศิลป์ 2              
  ART22102 Dancing Art 2 

0.5 

 6.6 ศ22103  ทัศนศิลป์ 2              
  ART22103  Visual  Art 2 

0.5 

 6.7 ศ23101  นาฏศิลป์ 3              
  ART23101  Dancing Art 3 

1.0 

 6.8 ศ23102  ทัศนศิลป ์3          
  ART23102  Visual  Art 3 

0.5 

 6.9 ศ23103  ดนตรี 3              
  ART23103  Music 3  

0.5 

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3.0 
 7.1 ง21101 การงานอาชีพ 1 
  OCC21101 Occupation 1 

1.0 

 7.2 ง22101 การงานอาชีพ 2 
  OCC22101 Occupation 2 

1.0 

 7.3 ง23101 การงานอาชีพ 3 
  OCC23101  Occupation 3 
 

1.0 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   9.0 
 8.1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
  ENG21101 Fundamental English 1 
 
 

1.5 
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      8.2 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
  ENG21102 Fundamental English 2 

1.5 

 8.3 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3    
  ENG22101 Fundamental English 3 

1.5 

 8.4 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4    
  ENG22102 Fundamental English 4 

1.5 

 8.5 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5    
  ENG23101 Fundamental English 5 

1.5 

 8.6 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   
  ENG23102 Fundamental English 6 

1.5 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

 
     

      ตาราง 9  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.0 
 1.1  ท20201 การเขียนเชิงวิชาการ   
  THA20201  Academic  Writing     

1.0 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6.0 
 2.1 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1           
 MAT20201 Supplementary Mathematics 1 

1.0 

 2.2 ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2           
 MAT20202 Supplementary Mathematics 2 

1.0 

 2.3 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3    
 MAT20203 Supplementary Mathematics 3 

1.0 

 2.4 ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4           
MAT20204 Supplementary Mathematics 4 

1.0 

 2.5 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5    
MAT20205 Supplementary Mathematics 5 

1.0 

 2.6 ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6    
MAT20206 Supplementary Mathematics 6 

1.0 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   6.0 
 3.1 ว20201 การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 
  SCI20201  Scientific Inquiry  

1.5 

 3.2 ว20202  เริ่มต้นกับโครงงาน 
  SCI20202  Starting a Project 

1.5 

 3.3 ว20203  โครงงาน 1  1.0 

14 
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  SCI20203  Project 1   
 3.4 ว20204  โครงงาน 2 
  SCI20204  Project 2 

1.0 

     3.5 ว20205  การส่ือสารและการน าเสนอ 
  SCI20205 Communication and Presentation  

1.0 

     3.6 ว20206 การออกแบบและเทคโนโลยี   
  SCI20206 Basic Design and Technology 
 

1.0 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 4.0 
 4.1 ส21231  หน้าท่ีพลเมือง 1 
  SOC21231  Civic Duty 1 

0.5 

 4.2 ส21232  หน้าท่ีพลเมือง 2 
   SOC21232  Civic Duty 2 

0.5 

 4.3 ส22233  หน้าท่ีพลเมือง 3 
   SOC22233  Civic Duty 3 

0.5 

 4.4 ส22234  หน้าท่ีพลเมือง 4 
   SOC22234  Civic Duty 4 

0.5 

 4.5 ส23235  หน้าท่ีพลเมือง 5 
   SOC23235  Civic Duty 5 

0.5 

 4.6 ส23236  หน้าท่ีพลเมือง 6 
   SOC23236  Civic Duty 6 

0.5 

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - 
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - 
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - 
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3.0 

   ภาษาอังกฤษ    

 8.1 อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1   
  ENG20201 Listening and Speaking 1 

0.5 

 8.2 อ20202 ภาษาอังกฤษรอบรู้     0.5 
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  ENG20202 Thematic English 
 8.3 อ20203 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
  ENG20203 Creative Writing 

1.0 

   ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (เลือกเรียนได้ 1 รายวิชา)  

 8.4  จ20201 ภาษาจีน 1 
CHI20201 Chinese 1  

1.0 

 8.5  ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 
  JAP20201 Japanese 1 

1.0 

 8.6  ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
  GER20201 German 1 

1.0 

   8.7  ฝ20201 ฝรั่งเศส 1 
  FRE20201 French 1 

1.0 

       8.8  ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
               KOR20201 Basic Korean 

1.0 

       8.9  ม20201 ภาษามลายู 1 
             MAL20201 Malay 1 

1.0 

โรงเรียนสามารถเปิดเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  
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ตาราง 10  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (รายวิชาเลือกเสรี) ตาม
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 1.1  ท20202 การเขียนเชิงวิชาการ 2                        

  THA20202 Academic Writing 2 
1.0 

 1.2  ท20203 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ          

  THA20203 Information Retrieval 
1.0 

 1.3  ท20204  การอ่านคิดวิเคราะห์                          
  THA20204 Critical Reading   

1.0 

 1.4  ท20205 คารมคมความคิด                                

  THA20205 Debate 
1.0 

 1.5  ท20206 วรรณกรรมพื้นบ้าน    

  THA20206 Folk Literature 
1.0 

 1.6  ท20207 การท าหนังสือส าหรับเด็ก    
  THA20207 Children’ Literature Writing 

1.0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 2.1 ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบ้ืองต้น           
  MAT20207 Elementary Logic and Proofs 

1.0 

 2.2 ค20208 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1           
  MAT20208 Introduction to Problem Solving in Number Theory 

1.0 

 2.3 ค20209 การพิสูจน์ทางเรขาคณิต          
  MAT20209 Introduction to Problem Solving in Geometry 

1.0 

 2.4 ค20210 ความรู้พื้นฐานส าหรับการแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก   
  MAT20210 Introductions for Problem Solving in Combinatorics 

1.0 

 2.5 ค20211 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพีชคณิต    
  MAT20211 Elementary  Algebra 

1.0 

15 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 2.6 ค20212 สถิติเบ้ืองต้น     
  MAT20212 Elementary Statistics 

1.0 

 2.7 ค20213 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น             
  MAT20213 Elementary Probability 

1.0 

 2.8 ค20214 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น          
  MAT20214 Elementary Graph Theory 

1.0 

 2.9 ค20215 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส         
  MAT20215 Pre-Calculus 

1.0 

 2.10 ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์             
 MAT20216 Mathematics Projects 

1.0 

 2.11 ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์          
 MAT20217 Seminar  in  Mathematics 

1.0 

 2.12 ค20218 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2         
 MAT20218 Problem Solving in Number Theory 2 

1.0 

 2.13 ค20219 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต         
 MAT20219 Problem Solving in Geometry 

1.0 

 2.14 ค20220 การแก้ปัญหาทางสมการและอสมการ        
  MATH 20220 Problem Solving in Functional Equations and Inequalities 

1.0 

 2.15 ค20221 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 1      
       MAT20221 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

1.0 

 2.16 ค20222 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2     
      MAT20222 Exploring Mathematics through Foreign Languages 2 

1.0 

 2.17 ค20223 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 3      
      MAT20223 Exploring Mathematics through Foreign Languages 3 

1.0 

 2.18 ค20224 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 4      
      MAT20224 Exploring Mathematics through Foreign Languages 4 
 
 
 

1.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
 3.1  ว20207 สิทธิบัตรทางปัญญา 
  SCI20207 The Study of Patents 

1.0 

 3.2  ว20208 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
 SCI20208 Fundamentals of  Biology Laboratory 

1.0 

     3.3  ว20209 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต้น 
 SCI20209 Fundamentals of Chemistry Laboratory 

1.0 

 3.4  ว20210 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 
   SCI20210 Fundamentals of Physics Laboratory  

1.0 

 3.5  ว20211 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
       SCI20211 Selected Topics in Science 

1.0 

 3.6  ว20212 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 
    SCI20212 Earth System Science 

1.0 

 3.7  ว20213 ธรณีวิทยาเบ้ืองต้น 
    SCI20213 Fundamentals of Geology 

1.0 

 3.8  ว20214 เสริมประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 
    SCI20214 Enhancement of Research Perspective 

1.0 

 3.9   ว20215 เปิดโลกชีววิทยา 
    SCI20215 Exploring the World of  Biology 

1.0 

 3.10 ว20216 เปิดโลกเคมี 
  SCI20216 Exploring the World of  Chemistry 

1.0 

 3.11 ว20217 เปิดโลกฟิสิกส์ 
  SCI20217 Exploring the World of  Physics 

1.0 

 3.12 ว20218 ดาราศาสตร์เบ้ืองต้น 
  SCI20218 Fundamentals  of Astronomy 

1.0 

 3.13 ว20219 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน 
  SCI20219 Fundamentals of Astronomy  Laboratory 

1.0 

 3.14 ว20220 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 
  SCI20220 Exploring Science through Foreign Languages 

1.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 3.15 ว20221 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  SCI20221 Science and Traditional Knowledge 

1.0 

 3.16 ว20222 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  SCI20222  Marine Science 

1.0 

 3.17 ว20223 นาโนเทคโนโลยี 
  SCI20223 Nanotechonology 

1.0 

      3.18 ว20224 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 
             SCI20224 Fundamentals of Robotic System 

1.0 

 3.19 ว20225 การออกแบบและอัลกอริทึม    
  SCI20225 Design and Algorithms  

1.0 

 3.20 ว20226 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ    
  SCI20226 Computer Aided Design and Manufacturing 

1.0 

 3.21 ว20227 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการน าเสนอ   
  SCI20227 Computer Graphic and Presentation  

1.0 

 3.22 ว20228 ออกแบบเว็บไซต์เบ้ืองต้น    
  SCI20228 Basic  Website Design 
 

1.0 

 3.23 ว20229 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์     
  SCI20229 Linux Operating System 

1.0 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 4.1 ส20202 ท้องถิ่นศึกษา   
      SOC20202 Our Community 

1.0 

 4.2 ส20203 การปกครองส่วนท้องถิ่น   
  SOC20203 Local Administration 

1.0 

 4.3 ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   
  SOC20204  Law in Everyday Life 

1.0 

 4.4 ส20205 สัมมนาพระพุทธศาสนา   
  SOC20205 Seminar of Buddhism 

1.0 

 4.5 ส20206 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม   1.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
  SOC20206 Population and Environment 
 4.6 ส20207  ปรัชญาชีวิต     
  SOC20207 Philosophy of Life 

1.0 

 4.7 ส20208  มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า  
  SOC20208 Human Relations and Leadership 

1.0 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 5.1 พ20201  กอล์ฟ                
  HPE20201 Golf 

1.0 

 5.2 พ20202  กิจกรรมเข้าจังหวะ               
  HPE20202 Rhythmic Activities   

1.0 

 5.3 พ20203 ดาบสองมือ                    
  HPE20203 Thai swords 

1.0 

 5.4 พ20204   เทนนิส     
  HPE20204 Tennis   

1.0 

 5.5 พ20205 แบดมินตัน     
  HPE20205 Badminton 

1.0 

 5.6 พ20206 เปตอง      
  HPE20206 Petanque   

1.0 

 5.7 พ20207 ฟุตบอล     
  HPE20207 Soccer 

1.0 

 5.8 พ20208  รักบี้ฟุตบอล                
  HPE20208 Rugby Football   

1.0 

 5.9 พ20209 ว่ายน้ า      
  HPE20209 Swimming 

1.0 

 5.10 พ20210  แฮนด์บอล     
  HPE20210 Handball 
 
 
 

1.0 
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6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 6.1 ศ20201 จิตรกรรม   
  ART20201 Painting 

1.0 

 6.2 ศ20202 ประติมากรรม   
  ART20202 Sculpture 

1.0 

 6.3 ศ20203 ดนตรีไทย   
  ART20203 Thai Music  

1.0 

 6.4 ศ20204 ดนตรีสากล   
  ART20204 Western Music  

1.0 

 6.5 ศ20205 นาฏศิลป์นานาชาติ  
  ART20205 International Dance 

1.0 

 6.6 ศ20206 ละครสร้างสรรค์   
  ART20206 Creative Drama 

1.0 

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 7.1 ง20201 การปลูกพืช       
  OCC20201 Planting  

1.0 

 7.2 ง20202 การเล้ียงสัตว์     
  OCC20202 Husbandry  

1.0 

 7.3 ง20203 ไบโอดีเซล      
  OCC20203 Bio-Diesel  

1.0 

 7.4 ง20204 การท าอาหาร    
  OCC20204 Cooking 

1.0 

 7.5 ง20205 การท าขนม      
  OCC20205 Dessert Cooking 

1.0 

 7.6 ง20206 การตัดเย็บเส้ือผ้า     
  OCC20206 Dressmaking  

1.0 

     7.7 ง20207 งานประดิษฐ์      
  OCC20207 Crafts  

1.0 

 7.8 ง20208 งานธุรกิจ     1.0 
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  OCC20208 Basic Business  
 7.9 ง20209 งานบัญชีเบื้องต้น    
  OCC20209 Basic Accounting  

1.0 

 7.10 ง20210 งานช่างพื้นฐาน  
  OCC20210 Fundamental Mechanics 

1.0 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 

   ภาษาอังกฤษ    

 8.1 อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 
  ENG20204 Listening and Speaking 2 

0.5 

 8.2 อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
  ENG20205 English for Communication 1 

0.5 

 8.3 อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
  ENG20206 English for Communication 2 

0.5 

 8.4 อ20207 การพูดในท่ีประชุมชน     
  ENG20207 Public Speaking 

0.5 

      8.5 อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว   
  ENG20208 English for Tourism 

0.5 

 8.6 อ20209 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น 
  ENG20209 Basic English for Science and Technology 

0.5 

 8.7 อ20210 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์      
  ENG20210 Critical Reading 

0.5 

   ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2  

 8.8 จ20201 ภาษาจีน 1 
  CHI20201 Chinese 1  

1.0 

 8.9 จ20202 ภาษาจีน 2 
  CHI20202 Chinese 2 

1.0 

 8.10 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 
  JAP20201 Japanese 1 

1.0 

 8.11 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2 1.0 
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  JAP20202 Japanese 2 
 8.12 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
  GER20201 German 1 

1.0 

 8.13 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 
  GER20202 German 2  

1.0 

   8.14  ฝ20201 ฝรั่งเศส 1 
    FRE20201 French 1 

1.0 

   8.15  ฝ20202 ฝรั่งเศส 2 
    FRE20202 French 2 

1.0 

       8.16  ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
               KOR20201 Basic Korean 

1.0 

       8.17  ต20202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 
                      KOR20202 Intermediate Korean 

1.0 

      8.19  ม20201 ภาษามลายู 1 
              MAL20201 Malay 1 

1.0 

 
หมายเหตุ :  ผู้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศท่ี 2 แล้วในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ไม่อนุญาตให้เลือก  

 รายวิชาน้ีซ้ าในการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  
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รายวิชาพื้นฐาน 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 1.  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต                  
และมีนิสัยรักการอ่าน  
 2.  ใช้กระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
 3.  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 4.  เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 5.  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ช่ือรายวิชาละหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

1. ท21101ภาษาไทย 1 (หลักการใช้ภาษาไทย 1)      3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
THA21101 Thai Language 1 

2. ท21102 ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ์ 1)           3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
THA21102 Thai Language 2 

3. ท22101 ภาษาไทย 3 (หลักการใช้ภาษาไทย 2)   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
THA22101 Thai Language 3   

4. ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ ์2)             3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
THA22102 Thai Language 4 

5. ท23101 ภาษาไทย 5 (หลักการใช้ภาษาไทย 3) 3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
THA23101 Thai Language 5 

6. ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต)        3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
THA23102 Thai Language 6 
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รายวิชา ท21101 ภาษาไทย 1 (หลักการใช้ภาษาไทย 1) 
3 คาบ /สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                      1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการอ่าน การฟัง การดู การพูดและการเขียน ลักษณะของเสียงในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิด
ของค าตามหลักภาษา จ าแนกความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  

ฝึกแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และประเมินค่าจากเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่านวรรณกรรมหรือส่ือต่าง ๆ 
ฝึกพูดหรือเขียนบรรยาย เรียงความแบบต่าง ๆ จ าแนกและใช้ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต คัดลายมือ 
เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย ฟัง ดู อ่าน พูดและเขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ  มีคุณธรรมและมารยาท 

 
ตัวชี้วัด 
 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
 2. ฟัง ดู พูด เล่าเรื่อง ย่อเรื่อง จับใจความส าคัญ สรุปใจความส าคัญได้ 
 3. แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น  ตีความและประเมินค่าเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่าน จากวรรณกรรมหรือส่ือ  
              ต่าง ๆ 
 4. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
 5. เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนส่ือสาร เรียงความ ย่อความ แสดงความคิดเห็น จดหมาย 
              ส่วนตัว ได้ถูกต้องตามรูปแบบ มีเหตุผล และสร้างสรรค์   
 6. จ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 7. อธิบายลักษณะของเสียง ในภาษาไทยและออกเสียงได้ถูกต้อง 
 8. วิเคราะห์ชนิด หน้าท่ี และใช้ค าชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  
 9. จ าแนกความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนและสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 10. มีมารยาทในการส่ือสาร  (บูรณาการทุกตัวช้ีวัด) 
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รายวิชา ท21102  ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ์ 1) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                  1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสมบัติวรรณคดีของไทย วิเคราะห์วิจารณ์ และสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักของ
การวิจารณ์เบื้องต้น อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม  ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี และ
วรรณกรรมเรื่องนิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง กาพย์พระไชยสุริยา ราชาธิราช (ตอนสมิง
พระรามอาสา)กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน สรุปความรู้ ข้อคิด ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย จากเรื่องท่ีอ่าน และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ท่องบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตาม
ความสนใจพร้อมบอกคุณค่าท่ีได้รับ 
 
ตัวชี้วัด 

1. บอกสมบัติวรรณคดีของไทย  
2. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักของการวิจารณ์เบ้ืองต้น 
3. วิเคราะห์วิจารณ์และสรุปเนื้อหาเรื่องท่ีก าหนดตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น 
4. อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมจากเรื่องท่ีอ่าน 
5. บอกความรู้ ข้อคิด ส านวน สุภาษิต ค าพังเพยจากเรื่องท่ีอ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
6. ท่องบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจพร้อมบอกคุณค่าท่ีได้รับ 
7. แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 
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รายวิชา ท22101 ภาษาไทย 3 (หลักการใช้ภาษาไทย 2) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                  1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย  จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  อธิบายค ามูล หลักการสร้าง
ค าในภาษาไทย ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้ าท่ีเป็นส านวน  ค าซ้อน ค าพ้อง ค าสมาส และค าสมาส  แบบมีสนธิ 
วิเคราะห์โครงสร้างและใช้ประโยคสามัญ  ประโยครวม และประโยคซ้อน  จับใจความส าคัญ   และสรุปความ
จากเรื่องท่ีอ่านโดยเขียนผังความคิด อ่านและแต่งกลอนสุภาพ อ่านโดยใช้กระบวนการทางภาษาและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

ตัวชี้วัด 
1.  อธิบายความหมาย จ าแนก และใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
2.  อธิบายค ามูล และหลักการสร้างค า (ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้ าท่ีเป็นส านวน  ค าซ้อน ค าพ้อง   
     ค าสมาส และค าสมาสแบบมีสนธิ) 
3.  วิเคราะห์โครงสร้างและใช้ประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน     
4.  จับใจความส าคัญ และสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านโดยเขียนผังความคิด 

          5.  อ่านและแต่งกลอนสุภาพ  
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รายวิชา ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์ 2) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย  เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร  บทเสภาสามัคคีเสวก 
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักท่ี 1  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

1.  บอกความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรม 
2.  บอกความงามของวรรณศิลป์และภาพพจน์ชนิดต่าง ๆ  
3.  ระบุใจความส าคัญ สรุปเนื้อหา และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
4.  วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  
     พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
5.  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
6.  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
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รายวิชา ท23101 ภาษาไทย 5 (หลักการใช้ภาษาไทย 3) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                  1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ค าท่ีมีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย  ระดับภาษา  ค าราชาศัพท์  ภาษาพูด
ภาษาเขียน  จดหมายกิจธุระ ค าทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ  โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
การแต่งโคลงส่ีสุภาพ  

ฝึกใช้ค าท่ีมีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย  ฝึกเขียน พูด อภิปราย ระบุใจความส าคัญ  
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ ประเมินค่า  วิเคราะห์ระดับภาษาและค าราชาศัพท์  ใช้ภาษาใน
การพูดและเขียนส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เขียนจดหมายกิจธุระ  ใช้ค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ  
ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  อ่านออกเสียงและแต่งค าประพันธ์รอ้ยกรอง
ประเภทโคลงส่ีสุภาพ  

   

ตัวช้ีวัด 
1.  ระบุและใช้ค าท่ีมีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยได้    
2.  อ่าน เขียน พูด อภิปราย ระบุใจความส าคัญ  แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ ประเมินค่า  
     อย่างมีเหตุผลในเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง เพื่อน าไปแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  (ส่ือต่างๆ คลิป)           
3.  วิเคราะห์ระดับภาษาและค าราชาศัพท์   
4.  ระบุและใช้ภาษาในการพูดและเขียนส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา (พูดรายงาน พูดสุนทรพจน์  
     พูดโน้มน้าว  พูดอวยพร) 
5.  เขียนจดหมายกิจธุระ (จดหมายสมัครงาน จดหมายขอทุน จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายเชิญชวน   
     จดหมายขอความอนุเคราะห์ จดหมายสอบถามข้อมูล ) 
6.  อธิบายและใช้ค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์วิชาการและวิชาชีพได้ 
7.  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนได้ 
8.  อ่านออกเสียงและแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน    
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รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                   1.5 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ ตีความและประเมินคุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์ ด้านการน าไปใช้และ
สังเคราะห์วรรณคดีไทย เรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร 
พระบรมราโชวาท อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ นิทานพื้นบ้าน และนิทานอาเซียน ท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดหรือบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 
ตัวชีวั้ด 
1.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับท่ียากยิ่งขึ้นได้ 
2.  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมยกเหตุผลประกอบได้ 
3.  ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา 
    ในชีวิตประจ าวัน 
4.  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
5. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดหรือบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและ 
    น าไปใช้อ้างอิงได้ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี

เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน า ไปใช้ 

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

1. ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
MATH 20101 Fundamental Mathematics 1 

2. ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 20102 Fundamental Mathematics 2 

3. ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 22101 Fundamental Mathematics 3 

4. ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 22102 Fundamental Mathematics 4 

5. ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 23101 Fundamental Mathematics 5 

6. ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6   3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน   1.5 หน่วยกิต 
 MATH 23102 Fundamental Mathematics 6 
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รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
ระบบจ านวนเต็ม   จ านวนเต็มบวก  จ านวนเต็มลบและศูนย์  การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม    การ

บวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 
การสร้างทางเรขาคณิต  จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  มุม  และสร้างมุมขนาดต่างๆ  การ

สร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐาน  การสร้างรูป
สามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน   

เลขยกก าลัง  ความหมายของเลขยกก าลัง  การคูณและการหารเลขยกก าลังท่ีฐานเดียวกันและ เลข
ช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม  เลขยกก าลังท่ีมีฐานเป็นเลขยกก าลังและมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  การเขียน
แสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

ทศนิยมและเศษส่วน  ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  การบวก และการลบทศนิยม การคูณ 

และการหารทศนิยม  เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน  การบวกและการลบเศษส่วน  การคูณและการ

หารเศษส่วน  ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน  โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและ

ทศนิยม  

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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2.  ตัวชี้วัด  

      

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของ

จ านวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ค 1.1 ม.1/2 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม   

The Geometer’s Sketchpad  หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆเพื่อสร้างรูป

เรขาคณิตตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตจริง 

ค 2.2 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิต 2 มิติ และรูปเรขาคณิต 3 มิติ 
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รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.   ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี ้

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟ

ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟกับการน าไปใช้ 

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน  อัตราส่วนท่ีเท่ากัน  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ  

จ านวน  สัดส่วน  ร้อยละ  การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ  แผนภูมิรูปวงกลม 

 สถิติ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล 

การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน

สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 

mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ

แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 

เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 

ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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2.  ตัวชี้วัด 

 ค1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจ านวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดย

ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                                                                                                                  

 ค1.3 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง                          

 ค1.3 ม.1/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริง                                                                                                                                      

 ค1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์      

และปัญหาในชีวิตจริง                                                                                                                        

 ค3.1 ม.1/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและ

แปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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รายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
จ านวนตรรกยะ   เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไป

ใช้ในการแก้ปัญหา 
จ านวนจริง  จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง  รากท่ีสอง  และรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะ  การน า

ความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 
   พหุนาม   เอกนาม   พหุนาม  การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามด้วยเอก

นามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม 

   การแยกตัวประกอบพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง 

ก าลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของก าลังสอง 

    พื้นที่ผิวและปริมาตร  การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว

ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้

เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

    สถิติ (2)  การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพจุด  แผนภาพต้น – ใบ  ฮิสโทแกรม  ค่า

กลางของข้อมูล  การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)                 การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้
และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
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2. ตัวชี้วัด 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
ค1.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ปัญหา 

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

  ค1.1 ม.2/2  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ค1.2 ม.2/1  เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค2.1 ม.2/1  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และ 

ปัญหาในชีวิตจริง 

 ค2.1 ม.2/2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพ   ต้น - ใบ ฮิสโทแกรม  และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     
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รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
การสร้างทางเรขาคณิต  การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
การแปลงทางเรขาคณิต   การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการ

แปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 
เส้นขนาน   สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม  

  ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต   ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม  การน า
ความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 

  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
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2. ตัวชี้วัด 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

  ค2.2 ม.2/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม  The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

  ค2.2 ม.2/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

  ค2.2 ม.2/2  น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

  ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

  ค2.2 ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 
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รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์

เป็นจ านวนเต็ม โดยใช้สมบัติการแจกแจง ผลบวกก าลังสาม  ผลต่างก าลังสาม  และก าลังสามสมบูรณ์ 

ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

 สมการก าลังสองตัวแปร  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน า

ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  

 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา  

วงกลม  วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม  

ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ

เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ ผ่านการแก้ปัญหา (problem- solving approach) การสืบสวน 

(inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind mapping) 

การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์ 

  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 

เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ

แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
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วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ตัวชี้วัด 
ค 1.2  ม.3/1   เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหา 
                     คณิตศาสตร์ 
ค 1.2  ม.3/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ค 1.3  ม.3/2 ประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 

ค 1.3  ม.3/3 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 2.2  ม.3/3 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 3.2  ม.3/1 เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและน าผลท่ีได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
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รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี ้
 ความคล้าย  รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา  
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติมุม 30 องศา 45 องศา 
และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 พื้นที่ผิวและปริมาตร   
 พื้นที่ผิว  การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ปริมาตร  การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การ
น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem- solving approach) การสืบสวน 
(inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind mapping) 
การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์ 
  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
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ตัวชี้วัด 
ค 2.2 ม 3/1 เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

และปัญหาในชีวิตจริง 
 ค 2.2 ม 3/2  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

ค 2.1 ม 3/1  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ค 2.1 ม 3/2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ค 1.3 ม 3/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

ค 3.1 ม 3/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและ
แปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 

 

มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน 
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ี
มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพืน้ฐานของส่ิงมชีีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ี
ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ี
ท างานสัมพันธ์กัน รวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว
ฤกษ ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลก 
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
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มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้  การท างาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 77 

 
 

ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
1. ว21101  วิทยาศาสตร์ 1     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 
  SCI21101  Science 1 
2. ว21102  วิทยาศาสตร์ 2     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI21102  Science 2 
3. ว21103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 1 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

SCI21103 Technology and Computing Science 1 
4. ว22101  วิทยาศาสตร์ 3     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI22101  Science 3 
5. ว22102  วิทยาศาสตร์ 4     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI22102  Science 4 
6. ว22103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 2 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

SCI22103 Technology and Computing Science 2 
7. ว23101  วิทยาศาสตร์ 5     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI23101  Science 5 
8. ว23102  วิทยาศาสตร์ 6     3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 

SCI23102 Science 6 
9. ว22103  เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 3 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

SCI22103 Technology and Computing Science 3 
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รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาวิเคราะห์ เซลล์ของส่ิงมีชีวิตและหน้าท่ีส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการ
สารผ่านเซลล์และออสโมซิส ปัจจัยบางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลท่ีได้จากการการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ลักษณะ หน้าท่ีและทิศทางการล าเลียงสารของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืช โครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนท าให้เกิดการถ่าย
เรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด ธาตุอาหารบาง
ชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช วิธีการและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยี
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก การแบ่งช้ันบรรยากาศ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ  การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ กระบวนการเกิดพายุ  ฝนฟ้าคะนองและพายุ
หมุนเขตร้อน  การพยากรณ์อากาศ  การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
  

             โดยใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ                   
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และ
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 
2. ตัวชี้วัด 

1. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าท่ีของผนังเซลล์       
เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ (ว 1.2 ม.1/1) 
2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ (ว 1.2 ม.1/2) 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง กับการท าหน้าท่ีของเซลล์ (ว 1.2 ม.1/3) 
4. อธิบายการจัดระบบของส่ิงมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิต                          
(ว 1.2 ม.1/4) 
5. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิส                         
ในชีวิตประจ าวัน (ว 1.2 ม.1/5) 
6. ระบุปัจจัยท่ีจ าเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้
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หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 1.2 ม.1/6) 
7. อธิบายความส าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม (ว 1.2 ม.1/7) 
8. ตระหนักในคุณค่าของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน (ว 1.2 ม.1/8) 
9. บรรยายลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็มและโฟลเอ็ม (ว 1.2 ม.1/9) 
10. เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช (ว 1.2 ม.1/10) 
11. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก (ว 1.2 ม.1/11) 
12. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนท าให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยาย การปฏิสนธิของพืชดอก                 
การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด (ว 1.2 ม.1/12) 
13. ตระหนักถึงความส าคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ท าลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยใน                
การถ่ายเรณู (ว 1.2 ม.1/13) 
14. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช  
(ว 1.2 ม.1/14) 
15. เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด (ว 1.2 ม.1/15) 
16. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของ
พืช  (ว 1.2 ม.1/16) 
17. อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ (ว 1.2 ม.1/17) 
18. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (ว 1.2 ม.1/18) 
19. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก (ว 2.2 ม.1/1) 
20. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน                              
(ว 3.2 ม.1/1) 
21. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้  
(ว 3.2 ม.1/2) 
22. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย (ว 3.2 ม.1/3) 
23. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/4) 
24. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จาก                    
ค าพยากรณ์อากาศ (ว 3.2 ม.1/5) 
25. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/6) 
26. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้                       
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การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก (ว 3.2 ม.1/7) 
27. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (ว 4.1 ม.1/1) 
28. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา                    
(ว 4.1 ม.1/2) 
29. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอแนวทาง             
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม.1/3) 
30. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผล                
การแก้ปัญหา (ว 4.1 ม.1/4) 
31. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย (ว 4.1 ม.1/5) 
32. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง                          
(ว 4.2 ม.1/1) 
33. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ (ว 4.2 ม.1/2) 
34. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร ์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย (ว 4.2 ม.1/3) 
35. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง (ว 4.2 ม.1/4) 
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รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาสมบัติทางกายภาพ วิเคราะห์ผลการใช้ธาตุ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ  ตระหนักถึงคุณค่าของ
การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและกัมมันตรังสี อธิบายและเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว ความ
หนาแน่น และใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม อธิบายโครงสร้างอะตอม
ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุและสารประกอบ อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค การเคล่ือนท่ีของอนุภาค  ความร้อนและความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการ
เปล่ียนสถานะของสสาร  วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียน
อุณหภูมิและเปล่ียนสถานะ สร้างแบบจ าลอง และตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อน และใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร วิเคราะห์สถานการณ์ ค านวณ สร้าง
แบบจ าลอง ออกแบบ เลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

 โดยใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้  การท างาน
และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

2.ตัวชี้วัด 
1. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีได้รับจากการสังเกตและการทดสอบและใช้สารสนเทศท่ีได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ  (ว 2.1 ม 1/1) 
2. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 2.1 ม 1/2) 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทางการใช้
ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า (ว 2.1 ม 1/3) 
4. เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิเขียนกราฟ 
แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ (ว 2.1 ม 1/4) 
5. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (ว 2.1 ม 1/5) 
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6. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (ว 2.1 ม 1/6) 
7. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจ าลองและ
สารสนเทศ  (ว 2.1 ม 1/7) 
8. อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ีประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจ าลอง             
(ว 2.1 ม 1/8) 
9. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ี 
ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ าลอง                  
(ว 2.1 ม 1/9) 
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และแบบจ าลอง    (ว 2.1 ม 1/10) 
11. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและ
เปล่ียนสถานะ  โดยใช้สมการ Q= mc t และ Q = mL (ว 2.3 ม 1/1) 
12. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร (ว 2.3 ม 1/2) 
13. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
(ว 2.3 ม 1/3) 
14. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดตัวและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน                         
(ว 2.3 ม 1/4) 
15. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและค านวณปริมาตรความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่าง
สสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้ สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ (ว 2.3 ม 1/5) 
16. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความร้อน โดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่
รังสีความร้อน (ว 2.3 ม 1/6) 
17. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนความร้อน  (ว 2.3 ม 1/7) 

 18. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ 

          เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (ว 4.1 ม. 1/1) 

 19. ระบุปัญหาหรือความต้องกการในชีวิตประจ าวันรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
     กับปัญหา (ว 4.1 ม 1/2) 

 20. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นน าเสนอ 
    แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม 1/3) 
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 21. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ 
     น าเสนอผลการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม 1/4) 
 22. ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ  
    แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (ว 4.1 ม 1/5) 

23. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
(ว 4.2  ม.1/1)  
24. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
 (ว 4.2  ม.1/2) 
25. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอผล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ 

    โดยใช้ซอฟแวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย (ว 4.2 ม 1/3) 
 26. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง                        

 (ว 4.2 ม 1/4)
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รายวิชา ว21103  เทคโนโลยแีละวิทยาการค านวณ 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิ วเตอร์  บทบาทของคอมพิ วเตอร์                     
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ บอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย การใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
ประเภทของข้อมูล การจัดการข้อมูลปฐมภูมิ การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหา 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า 
  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย ในการค้นหา
ข้อมูลหรือสารสนเทศ การรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จัดท ารายงาน  น าเสนอ จะช่วย
ให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน          มีประสิทธิภาพ เขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหา 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มี
จริยธรรม ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 
 
2. ตัวชี้วัด 
 สาระที่ 4  เทคโนโลยี 
  มาตรฐานที่  ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อ 
  ตัวชี้วัดชั้นปี 
  ว 4.1 ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุ หรือ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
  ว 4.1 ม.1/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
  ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ี
จ าเป็น น าเสนอแนวทางกรรแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
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  ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง ท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังห าแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
  ว 4.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้ า หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ปลอดภัย 
  มาตรฐานที่ ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
  ตัวชี้วัดชั้นปี 
  ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรม เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างาน
ท่ีพบ ในชีวิตจริง 
  ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ 
  ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผลน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการ บนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
  ว 4.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและ 
ข้อตกลง   
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รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบร่างกาย ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท 

และระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก 

กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน การพัดพา การทับถม และการสะสมตัวของตะกอน ผลของกระบวนการ

ดังกล่าวท่ีท าให้  ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติและการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง

อธิบายผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม

ในท้องถิ่น ลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการ

ปรับปรุงคุณภาพของดิน ลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น การ

เกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดิน

ถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ การระเหยแห้ง การตกผลึก การสกัด การกล่ันอย่าง

ง่าย และ         โครมาโทกราฟี สารละลาย ปริมาณตัวละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ

ปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้น

ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน

การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น

ในการท างาน  บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

2. ตัวชี้วัด 

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจ (ว 1.2 ม.2/1) 
2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจ าลองรวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส        

(ว 1.2 ม.2/2) 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบ

หายใจให้ท างานเป็นปกติ (ว 1.2 ม.2/3) 
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต (ว 1.2 ม.2/4) 
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5. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไตโดยการบอกแนวทางในการ
ปฏิบัติตนท่ีช่วยให้ระบบขับถ่ายท าหน้าท่ีได้อย่างปกติ (ว 1.2 ม.2/5) 

6. บรรยายโครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด (ว 1.2 ม.2/6) 
7. อธิบายการท างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจ าลอง (ว 1.2 ม.2/7) 
8. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังท า

กิจกรรม (ว 1.2 ม.2/8) 
9. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน

ระบบหมุนเวียนเลือดให้ท างานเป็นปกติ (ว 1.2 ม.2/9) 
10. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการท างานต่าง ๆ 

ของร่างกาย (ว 1.2 ม.2/10) 
11. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษารวมถึงการป้องกัน

การกระทบ กระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง (ว 1.2 ม.2/11) 
12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะ ในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โดยใช้

แบบจ าลอง (ว 1.2 ม.2/12) 
13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศ หญิงท่ีควบคุมการเปล่ียนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม

สาว (ว 1.2 ม.2/13) 
14. ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เมื่อเขา้สู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ

ของตนเองในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ว 1.2 ม.2/14) 
15. อธิบายการตกไข่ การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก (ว 1.2 

ม.2/15) 
16. เลือกวิธีการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนด (ว 1.2 ม.2/16) 
17. ตระหนักถึงผลกระทบของกรต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยการประพฤติตนให้เหมาะสม (ว 1.2 ม.2/17) 
18. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้            

(ว 3.2 ม.2/1)         
19. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิง

ซากดึกด าบรรพ์จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 3.2 ม.2/2)         
20. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์โดยน าเสนอแนวทางการใช้เช้ือเพลิง      

ซากดึกด าบรรพ์  (ว 3.2 ม.2/3)         
21. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ

แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น (ว 3.2 ม.2/4)         
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22. อธิบายลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดินจากแบบจ าลองรวมทั้งระบุปัจจัยท่ีท าให้ดิน    
มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน (ว 3.2 ม.2/5)         

23. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์
ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน (ว 3.2 ม.2/6)         

24. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินจากแบบจ าลอง (ว 3.2 ม.2/7)         
25. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการใช้น้ าและน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง        

(ว 3.2 ม.2/8)         
26. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลอง รวมทั้ง

ยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง (ว 3.2 ม.2/9)         
27. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม      

หลุมยุบ แผ่นดินทรุด (ว 3.2 ม.2/10)         
28. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ

กระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ม.2/1) 
29. แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วย  

ตัวท าละลาย (ว 2.1 ม.2/2) 
30. น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์ (ว 2.1 ม.2/3) 
31. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อ

สภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้
สารสนเทศ   (ว 2.1 ม.2/4) 

32. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อ
มวล และมวลต่อปริมาตร (ว 2.1 ม.2/5) 

33. ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้
สารละลายในชีวิตประจ าวันท่ีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ว 2.1 ม.2/6) 
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รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาวิเคราะห์และอธิบาย ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  ระยะทาง  การกระจัด  อัตราเร็ว  

ความเร็ว การเคล่ือนท่ีของวัตถุ ผลของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ ความดันในของเหลว แรงพยุงของของเหลวที่

กระท าต่อวัตถุ แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง ศึกษาวิเคราะห์ ธรรมชาติของแรง

ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง งาน พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย ความสัมพันธ์ระหว่าง

พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

ก าลัง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้น

ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน

การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น

ในการท างาน  บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

2. ตัวชี้วัด 

1. พยากรณ์การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวัตถุใน

แนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  (ว 2.2 ม.2/1) 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน         

(ว 2.2 ม.2/2) 

3. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี ท่ีเหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อความดันของ

ของเหลว (ว 2.2 ม.2/3) 

4. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ม.

2/4) 

5. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในของเหลว (ว 2.2 ม.2/5) 

6. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ม.2/6) 
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7. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรง

เสียดทาน (ว 2.2 ม.2/7)  

8. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ท่ีกระท าต่อวัตถุ (ว 2.2 ม.2/8) 

9. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่อง แรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ

เสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน   

(ว 2.2 ม.2/9) 

10. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรงเมื่อวัตถุอยู่ใน

สภาพสมดุลต่อการหมุนและค านวณโดยใช้สมการ M = Fl (ว 2.2 ม.2/10) 

11.  เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วงและทิศทางของแรงท่ี

กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  (ว 2.2 ม.2/11) 

12. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าต่อวัตถุ (ว 2.2 ม.2/12) 

13. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าต่อวัตถุ

ท่ีอยู่ในสนามนั้นๆกับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 2.2 ม.2/13) 

14. อธิบายและค านวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใช้สมการ 
t

s
v   และ     

t

s
v



  จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ม.2/14) 

15. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว (ว 2.2 ม.2/15) 

16. วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ โดยใช้

สมการ W = Fs และ  P = W/ t จาก ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 2.3 ม.2/1) 

17. วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 2.3 ม.2/2) 

18. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอยา่งง่ายโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน (ว 2.3 ม.2/3) 

19. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงาน

ศักย์โน้มถ่วง (ว 2.3 ม.2/4) 

20. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงาน

จลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัวจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 2.3 ม.2/5) 

21.  วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์

พลังงาน(ว 2.3 ม.2/6) 
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รายวิชา ว22103 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาองค์ประกอบ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
เทคโนโลยีการส่ือสาร กระบวนการแก้ปัญหา การจ าลองความคิด ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และ
พัฒนาโปรแกรมท่ีสามารถแก้ปัญหาเชิงค านวณได้ 
         ปฏิบัติการเขียนแบบจ าลองความคิดเป็นข้อความ และสัญลักษณ์ (Flowchart) แก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดเชิงค านวณ เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างช้ินงาน 

เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดย
ชอบธรรม คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
เห็นคุณค่าและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ    ในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
  ม 2/1 อธิบายหลักการท างานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ม 2/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  
  ม 2/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ม 2/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวันตาม
หลักการ 
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รายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 

3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน รวมถึงการค านวณ
ปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และการต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า ค านวณพลังงานไฟฟ้า และ
ค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย คล่ืนและสมบัติของ
คล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ในชีวิตประจ าวัน แสงและสมบัติของแสง กฎการสะท้อนของแสง การเคล่ือนท่ีของแสงและการเกิดภาพจาก
กระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลาง และการกระจายของแสงเมื่อผ่านปริซึม การเคล่ือนท่ีของแสง
และการเกิดภาพจากเลนส์บาง  ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง การท างานของทัศนอุปกรณ์ การเกิดภาพของ
ทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ความสว่างและการวัดความสว่างของแสง กฎแรงโน้มถ่วงสากล การโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดูกาล การเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ การเคล่ือนท่ีของดวงจันทร์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม ดิถขีองดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง  ประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต ส ารวจ รวบรวมข้อมูล 
สร้างแบบจ าลอง การอธิบาย การทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรม 
มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 
2. ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง ศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และ ค านวณ
ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ม.3/1) 

2. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า (ว 2.3 ม.3/2) 
3. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ในการวัด ปริมาณทางไฟฟ้า (ว 2.3 ม.3/3) 
4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว  

แบบอนุกรมและแบบขนาน จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ม.3/4) 
5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัว ต้านทานแบบอนุกรมและขนาน (ว 2.3 ม.3/5) 
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6. บรรยายการท างานของช้ินส่วน อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้  
(ว 2.3 ม.3/6) 

7. เขียนแผนภาพและต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า (ว 2.3 ม.3/7) 
8. อธิบายและค านวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ สมการ W = Pt รวมท้ังค านวณค่าไฟฟ้า ของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ว 2.3 ม.3/8) 
9. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอแนะวิธีการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง

ประหยัดและปลอดภัย (ว 2.3 ม.3/9) 
10. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดคล่ืน และบรรยายส่วนประกอบของคล่ืน (ว 2.3 ม.3/10) 
11. อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 2.3ม.

3/11) 
12. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจาก คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้ ประโยชน์ในด้าน 

ต่าง ๆ และอันตรายจากคล่ืน แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน (ว 2.3 ม.3/12) 
13. ออกแบบการทดลอง และด าเนินการ ทดลองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบาย กฎการสะท้อนของ

แสง (ว 2.3 ม.3/13) 
14. เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา (ว 2.3 ม.3/14) 
15. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลาง โปร่งใสท่ีแตกต่างกัน และอธิบายการกระจาย แสงของ

แสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐาน เชิงประจักษ์ (ว 2.3 ม.3/15) 
16. เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสงแสดง การเกิดภาพจากเลนส์บาง (ว 2.3 ม.3/16) 
17. อธิบายปรกฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง และการท างานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้      

(ว 2.3ม.3/17) 
18. เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา              

(ว 2.3ม.3/18) 
19. อธิบายผลของความสว่างท่ีมีต่อดวงตา จากข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น (ว 2.3 ม.3/19) 
20. วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัด ความสว่างของแสง (ว 2.3 ม.3/20) 
21. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงท่ีมีต่อดวงตาโดยวิเคราะห์ สถานการณ์

ปัญหาและเสนอแนะการจัด ความสว่างให้เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ (ว 2.3 ม.3/21) 
22. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ       

F=(Gm1m2) / r2 (ว 3.1 ม.3/1) 
23. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ (ว 3.1 ม.3/2) 
24. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตก ของดวง

จันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง (ว 3.1 ม.3/3) 
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25. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี อวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ โครงการ 
ส ารวจอวกาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 3.1ม.3/4) 

26. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์  ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์  เพื่อเป็นแนวทาง การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
(ว 4.1 ม.3/1) 

27. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยค านึงถึงความถูกต้อง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
(ว 4.1 ม.3/2)  

28. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น ภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือวิธีการท่ี
หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น ขั้นตอน (ว 4.1 ม.3/3) 

29. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผล ของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้ กรอบ
เงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม.3/4) 

30. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน (ว 4.1 ม.3/5)  

31. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์ (ว 4.2 ม.3/1)  
32. รวบรวมข้อมลู ประมวลผลประเมินผล น าเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย (ว 4.2 ม.3/2)  
33. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลวิเคราะห์ส่ือ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการ 

ใช้งานอย่างรู้เท่าทัน (ว 4.2 ม.3/3)   
34. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยชอบธรรม (ว 4.2 ม.3/4)   
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รายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์  6 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์ วัสดุศาสตร์ สมบัติทางกายภาพ การใช้ประโยชน์และคุณค่าของวัสดุ พอลิเมอร์ 
เซรามิกส์ และวัสดุผสม  การเกิดปฏิกิริยาเคมี การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอม กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดและ
คายความร้อน  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ และปฏิกิริยาการเผาไหม้ ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยา
เคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ  
ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร   
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล การแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสและไมโอซิส ความผิดปกติทางพันธุกรรม ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม ประโยชน์
จากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลกระทบท่ีอาจมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับส่ิงมีชีวิตท่ีมีผลต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต ส ารวจ รวบรวมข้อมูล 
สร้างแบบจ าลอง การอธิบาย การทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรม 
มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 
2. ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีได้จากการส ารวจ (ว 1.1 ม.3/1) 
 2. อธิบายรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกันท่ี
ได้จากการส ารวจ (ว 1.1 ม.3/2) 
 3. สร้างแบบจ าลอง ในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร (ว 1.1 ม.3/3) 
 4. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ (ว 1.1 ม.3/4)  
 5. อธิบายการสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร (ว 1.1 ม.3/5) 
 6. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ท าลายสมดุลของ
ระบบนิเวศ (ว 1.1 ม.3/6) 
 7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจ าลอง (ว 1.3 ม.3/1)  



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

96 

 

 8. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่น
ข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ (ว 1.3 ม.3/2) 
 9. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และค านวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของรุ่นลูก (ว 1.3 ม.3/3) 
 10. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส (ว 1.3 ม.3/4) 
 11. บอกได้ว่าการเปล่ียนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมท้ัง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม (ว 1.3 ม.3/5) 
 12. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรมโดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์ 
เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม (ว 1.3 ม.3/6)  
 13. อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบท่ีอาจมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 1.3 ม.3/7) 
 14. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม โดย การเผยแพร่ ความรู้ท่ีได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน (ว 1.3 ม.3/8) 
 15. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ  
(ว 1.3 ม.3/9) 
 16. อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ต่อมนุษย์ (ว 1.3 ม.3/10) 
 17. แสดงความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (ว 1.3 ม.3/11) 
 18. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสมโดย
ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ (ว 2.1 ม.3/1) 
 19. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนว
ทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ว 2.1 ม.3/2) 
  20. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้
แบบจ าลองและสมการข้อความ (ว 2.1 ม.3/3) 
 21. อธิบายกฎทรงมวลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ม.3/4) 
 22. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อนจากการเปล่ียนแปลงพลังงานความ
ร้อนของปฏิกิริยา (ว 2.1 ม.3/5) 
 23. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด  
การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว (ว 2.1 ม.3/6) 
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 24. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมและยกตัวอย่างวิธีการ
ป้องกันและ แก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจ าวันจากการสืบค้นข้อมูล (ว 2.1 ม.3/7) 
  25. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (ว 2.1 ม.3/8) 

 26. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์  ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์  เพื่อเป็นแนวทาง การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน (ว 4.1 ม.3/1) 

 27. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยค านึงถึงความถูกต้อง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
(ว 4.1 ม.3/2)  

28. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น ภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือวิธีการท่ี
หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น ขั้นตอน (ว 4.1 ม.3/3) 

29. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผล ของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้  
กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรงุ แก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม.3/4) 

30. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน (ว 4.1 ม.3/5)  

31. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์ (ว 4.2 ม.3/1)  
32. รวบรวมข้อมลู ประมวลผลประเมินผล น าเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย (ว 4.2 ม.3/2)  
33. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลวิเคราะห์ส่ือ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการ 

ใช้งานอย่างรู้เท่าทัน (ว 4.2 ม.3/3)   
34. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยชอบธรรม (ว 4.2 ม.3/4)  
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รายวิชา ว23103 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 3 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
ปลอดภัย การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีมีการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ 
           ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีหลากหลาย พัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ
ธรรม คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ร่วมมือพัฒนาช้ินงานตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ มีทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม  กับลักษณะงาน เห็นคุณค่าและแสดงสิทธิความ
เป็นเจ้าของผลงาน 

  
2.  ตัวชี้วัด 
 สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานท่ี ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
   ม.3/1 อธิบายหลักการท าโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  
   ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิต ประจ าวันตาม
หลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและ ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
มาตรฐาน  ส 1.2    เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
มาตรฐาน  ส 2.1    เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข  
มาตรฐาน  ส 2.2    เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐาน  ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต  และการบริโภคการใช้  
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน  ส 3.2    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
มาตรฐาน  ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน  ส 4.2    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
มาตรฐาน  ส 4.3    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลต่อกัน ใช้
แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
  1.  ส21101  สังคมศึกษา 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
     SOC21101   Social Study 1 

2.  ส21102  พระพุทธศาสนา  1             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
     SOC21103  Buddhism 1 
         3.  ส21103  ประวัติศาสตร์ 1              1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
              SOC21103  History 1 
          4.  ส21104  สังคมศึกษา 2              2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
     SOC21104   Social Study 2 
 5. ส21105  พระพุทธศาสนา  2             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต  
     SOC21103  Buddhism 2 

6. ส21106  ประวัติศาสตร์ 2             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
              SOC21102  History 2 
 7. ส22101  สังคมศึกษา 3              2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
     SOC22101   Social Study 3 
 8. ส22102  พระพุทธศาสนา  3             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
     SOC22102  Buddhism 3 
          9. ส22103  ประวัติศาสตร์ 3             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
              SOC21103  History 3 
          10. ส22104  สังคมศึกษา 4             2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
      SOC21104   Social Study 4 

11. ส22105  พระพุทธศาสนา 4             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต  
      SOC22105  Buddhism 4             
          12.  ส22106  ประวัติศาสตร์ 4             1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 

SOC21102   History 4 
            13. ส23101  สังคมศึกษา 5                2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
       SOC23101   Social Study 5 
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 14. ส23102  พระพุทธศาสนา  5            1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต     
       SOC23102  Buddhism 5 
          15. ส23103  ประวัติศาสตร 5            1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
         SOC21103  History 5 
          16. ส23104  สังคมศึกษา 6            1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
      SOC21104   Social Study 6 

17.  ส23105  สังคมศึกษา 7            1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
SOC21104   Social Study 7 

18.  ส23106  พระพุทธศาสนา 6           1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
SOC23106  Buddhism 6 

19.  ส23107  ประวัติศาสตร์ 6           1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หนวยกิต 
SOC23107  History 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

102 

 

รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาท่ีต้ัง ขนาด อาณาเขต พิกัดภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา ท าเล ท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม การกระจายของภาษาและศาสนา ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย รวมท้ังสาเหตุการเกิดภัย
พิบัติและผลกระทบ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย  
        โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น ส ารวจและแปลความข้อมูลประเด็นปัญหาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย การต้ังค าถามเชิงภูมิศาสตร์  การรวบรวม
ข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบค าถาม การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก การ
ให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์และ กระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 เพื่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมเพื่อก าหนด
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชียท่ียั่งยืน 
 
มาตรฐาน  ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกัน  
ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ม. 1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
        ม. 1/2 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลา
ของโลก  
        ม. 1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 
 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      ม. 1/1 ส ารวจและอธิบายท าเลท่ีต้ัง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
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      ม. 1/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

     ม.1/3 สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี 
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
      ม.1/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียท่ียั่งยืน 
 
 
หมายเหตุ : วิชาอาเซียนศึกษา ได้บูรณาการไว้กับวิชาสังคมศึกษา 1  ส 21101  ในหน่วยที่ 2 ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
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รายวิชา ส21102 พระพุทธศาสนา 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เข้าสู่ประเทศ
ไทย   
 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม : พระรัตนตรัย : พุทธรัตนะ  พุทธคุณ 9  อริยสัจ 4 : ทุกข์ : ขันธ์ 5 ,     ธาตุ 4  
สมุทัย : อบายมุข 6  นิโรธ : สุข 2 : กายิกสุข , เจตสิกสุข  มรรค : มรรคมีองค์ 8  ไตรสิกขา 
 ศึกษาประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี พระเจ้าอโศกมหาราช  พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลท่ีเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและศาสนสัมพันธ์  
 ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต : ย  เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เรือนท่ีครอง
ไม่ดีน าทุกข์มาให้    
 ศึกษาวิเคราะห์หน้าท่ีชาวพุทธ วัตรปฏิบัติของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ฝึกพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ : วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 
และวิธีคิดแบบคุณ – โทษและทางออก  สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานา-ปานสติ  
 ศึกษาศาสนพิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน  การปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการอริยสัจ 4 กระบวนการบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด
วิเคราะห์ โยนิโสมนสิการ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม บทบาทสมมติและการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เข้าถึงธรรมะ
ของผู้เจริญ  (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา)  มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีค่านิยมอันพึงประสงค์  
สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
   ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน 
   อย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมท้ังการ

พัฒนาตนและครอบครัว 
3. วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
4. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิก

ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
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5. อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตัวเองและครอบครัว 

6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษและทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

9. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ 
10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
11. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

   
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ   
  ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวชี้วัด 

1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม    ต่อสาวกของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
4. จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายประวัติ ความส าคัญ และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ส21103   ประวัติศาสตร์ 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่ีมีผลต่อพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมท้ังความร่วมมือในด้าน
ต่างๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ศึกษาแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   วัฒนธรรมท่ี เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
 โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เช่น การส ารวจ การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความ คิดรวบยอด และ
กระบวนการส่ือ ICT  
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
  ม1/3   อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน 
 มาตรฐาน ส4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
  ม1/1  อธิบายพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
  ม1/2  ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์สรุป  และใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ม1/1   เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้นข้อมูล  เพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
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รายวิชา ส21104 สังคมศึกษา 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาท่ีต้ัง ขนาด อาณาเขต พิกัดภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การ
กระจายของภาษาและศาสนา ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย รวมท้ังสาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 
         ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมีจ ากัดกับความต้องการท่ี
มีไม่จ ากัด ความขาดแคลน การเลือกและค่าเสียโอกาส ความส าคัญ หลักการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภค รวมท้ังผลดีและผลเสียของพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบัน การรักษาและคุ้มครอง แนวทางการ
ปกป้องและการด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของธนาคารกลางและสถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การหารายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและสถาบันทางการเงิน การพึ่งพาอาศัยกันและกัน และการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศและเสนอแนวทางแก้ไข ความหมายและปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการก าหนดกฎอุปสงค์และอุปทาน ความเป็นมา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการในพระราชด าริ   
        โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น ส ารวจและแปลความข้อมูลประเด็นปัญหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย การต้ังค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล 
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบค าถาม การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์  กระบวนการอุปนัยและนิร
นัยทางเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย การบริโภคด้วยความรับผิดชอบ คุณค่าในการ
บริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความส าคัญและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 
มาตรฐาน  ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกัน  ใช้แผนที่และ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ม. 1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
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    ม. 1/2 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก  
    ม. 1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 
 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ม. 1/1  ส ารวจและอธิบายท าเลท่ีต้ัง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 
    ม. 1/2  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ม. 1/3  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี 
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
    ม. 1/4  วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนียท่ียั่งยืน 
 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
               ม. 1/1   อธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 
               ม. 1/2   วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 
               ม. 1/3   อธิบายความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
      ม. 2/4  อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค      
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
                ม.1/1  วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ 
ธนาคารกลาง 
                ม.1/2   ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
                ม.1/3   ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 
 
หมายเหตุ : มีการน าตัวชี้วัด ม. 2/4 ในมาตรฐาน ส 3.1 มาบูรณาการในการสร้างหน่วยการเรียนรูท่ี้ 5 เรื่องการบริโภคและ
การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เนื้อหามีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ในส่วนของตัวชี้วัด ม. 1/4 ในมาตรฐาน ส 3.2 ให้
น าไปพัฒนาเป็นหนว่ยการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับการคุ้มครองผู้ผลิตในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แทน  
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รายวิชา ส21105 พระพุทธศาสนา 2 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย  ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  และสถาบันหลักของ
สังคมไทย  สภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวางและครอบคลุมของสังคมไทย 
 ศึกษาวิเคราะห์ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมท้ังการพัฒนา
ตนและครอบครัว   

ศึกษาวิเคราะห์  อริยสัจ 4 : ทุกข์ : ขันธ์ 5 , อายตนะ 6  สมุทัย : หลักกรรม  นิโรธ : คิหิสุข  4    มรรค : 
กรรมฐาน 2 , ปธาน 4  โกศล 3 , มงคล 38  ในเรื่อง  ไม่คบคนพาล  คบบัณฑิต  บูชาผู้ควรบูชา 
 ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา  โจทยตฺตาน  : จงเตือนตนด้วยตน  นิสมฺม  กรณ   เสยฺโย : ใคร่ครวญก่อนจึงท า
ดีกว่า  
 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัว  ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความส าคัญ หลักธรรม และการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยใช้การ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางสังคม บทบาทสมมติ และการแก้ปัญหาการฝึก
ปฏิบัติ 

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติอนาถบิณฑิกะ  นางวิสาขา  ชาดกเรื่องอัมพชาดก  ติตติรชาดก  และบุคคลท่ีเป็น
แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์  
 ฝึกพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ กระบวนการบูรณาการ  กระบวนการทางสังคม การฝึกปฏิบัติจริง 
กระบวนการกลุ่มและแก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เข้าถึง
ธรรมะของผู้เจริญ  (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา)  มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย     ค่านิยมอันพึง
ประสงค์  สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
   ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน 
   อย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมท้ังการ

พัฒนาตนและครอบครัว 
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3. วิ เค ราะห์ พุ ท ธป ระ วั ติ ต้ั ง แ ต่ ป ระ สู ติ จน ถึ งบ า เพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย าห รื อ ป ระ วั ติ ศ าสด า ท่ี ตน นั บ ถื อ 
ตามท่ีก าหนด 

4. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

5. อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตัวเองและครอบครัว 

6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ    วิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษและทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

9. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ 
10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
11. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง   

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ   
  ศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวชีวัด 
1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
4. จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายประวัติ ความส าคัญ และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ส21106 ประวัติศาสตร์ 2 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเรื่องของเวลา การแบ่งเวลา การเทียบศักราชในระบบต่างๆ การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย       
ในดินแดนไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ  
 ศึกษาเรื่องราวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณในดินแดนไทย การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัยและพัฒนาการทางการเมือง   การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัย
สุโขทัย 
 ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย          
มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เช่น การส ารวจ การสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การอภิปราย  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และ
กระบวนการส่ือ ICT  
 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ    

ม1/1  วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
  ม1/2  เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีความรัก ความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย 

ม1/1   อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป    
ม1/2   วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยด้านต่าง ๆ  
ม1/3   วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน   
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รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.ค าอธิบายรายวิชา  
          ศึกษาต าแหน่งที่ ต้ังทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ สังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความร่วมมือของกลุ่มประเทศในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกากับประเทศนอกภูมิภาคเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย 

           โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การ
แปลความข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย การแก้ปัญหา สังเคราะห์ การสรุป น าเสนอข้อมูลและให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์เก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  
           เพ่ือให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ีมีผลต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และสังคมโลก การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกัน   
                              ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม 

                              กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส5.1 ม.2/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือทาง            
                     ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

ส5.1 ม.2/2 อธิบายมาตราส่วน ทิศและสัญลักษณ์ 
ส5.1 ม.2/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

          มาตรฐาน ส5.2        เข้าใจปฏิสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์ กับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้ เกิดการสร้างสรรค์ว ิถี 
                                      การด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ            
                                      สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    ส5.2  ม.2/1   ส ารวจและระบุท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
    ส5.2  ม.2/2  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสงัคมที่สง่ผลต่อท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทาง 
                                เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

           ส5.2  ม.2/3   สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ 
                                มนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  

ส5.2  ม.2/4  วิเคราะห์แนวทางการจัดการทางภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน 
                                ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ีย่ังยืน 
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รายวิชา ส22102 พระพุทธศาสนา 3 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ  (การผจญมาร  การตรัสรู้)  

ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา  หลักสติปัฎฐาน 4  เน้นอานาปานสติ  สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
น าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม  และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์  ใช้ในการท างานแก้ปัญหาชีวิต 

ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและการปฏิบัติในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา   
วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ 

ศึกษาวิเคราะห์และการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้แก่  พระรัตนตรัย : ธรรมรัตนะ     
ธรรมคุณ 6  อริยสัจ 4  ทุกข์ (ขันธ์ 5 อายตนะ)  สมุทัย (อกุศลกรรม 10 อบายมุข 6)   มรรค (กุศลกรรม 10  
มงคล 38)  บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 

ปฏิบัติศาสนพิธี  การท าบุญตักบาตร  การถวายภัตตาหารส่ิงของท่ีควรถวาย การถวายสังฆทาน      
 การถวายผ้าอาบน้ าฝน  การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน  การกรวดน้ า   

ศึกษาวิเคราะห์ชาดก  มิตตวินทุกชาดก  และพุทธศาสนสุภาษิต  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม  กลฺยาณการี กลฺยาน  ปาปการี จ ปาปก  : ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว 
  โดยใช้กระบวนการอริยสัจ 4 กระบวนการบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ โยนิโสมนสิการ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม บทบาทสมมติและการ
แก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ  (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา)  มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย  มี
ค่านิยมอันพึงประสงค์  สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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มาตรฐาน ส1.1   รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

ตัวชี้วัด  
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี       

กับประเทศเพื่อนบ้าน  
3. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ  
4. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน และการจัด

ระเบียบสังคม  
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด จากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า 

และศาสนิกชนตัวอย่างท่ีก าหนด  
7. อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  
8. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี

ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิด

แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  
11. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส

ความเปล่ียนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
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มาตรฐาน ส1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา    
ท่ีตนนับถือ 

ตัวชี้วัด  
1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามก าหนด  
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีก าหนด  
3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
4. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ  เพื่อน าไปสู่การยอมรับ 

และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
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รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการวิเคราะห์ 
ประเมิน และตีความข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาโดยยกตัวอย่างข้อความบางตอนใน
พงศาวดาร หรือจดหมายเหตุชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 
 ศึกษาการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ท้ังทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สังเคราะห์และ
ประเมินความเช่ือถือของข้อมูลท่ีหลากหลาย สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับความจริง แยกแยะข้อเท็จจริงจาก
ข้อคิดเห็นหรือข้อสันนิษฐาน และการตีความได้มีทักษะการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา สามารถน าบทเรียนทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน สร้างความส านึกในความ
เป็นไทย รักชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  บรรพบุรุษ วัฒนธรรมไทย และใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 ม.1/3 น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 ม.2/1 ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ 
 ม.2/2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 ม.2/3 เห็นความส าคัญของการตีความทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 
ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ 
 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
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รายวิชา ส22104 สังคมศึกษา 4 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น  หลักการการบริโภค ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโภค รวมท้ังค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อ
เศรษฐกิจชุมชนและประเทศ    
    ศึกษาความหมาย กฎอุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน หลักการ
ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รวมทั้งความส าคัญและคุณค่าของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการด ารงชีวิตต่อสังคมไทย 
    ศึกษาการลงทุนและการออม การบริหารจัดการเงินภาคครัวเรือน  ปัจจัยและปัญหา   การลงทุน 
การออมในสังคมไทย  บทบาทหน้าท่ีของสถาบันการเงิน การผลิตสินค้าและบริการ หน่วยงานท่ีมีบทบาท
หน้าท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
   ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด กลไกราคาและการก าหนดราคาใน
ระบบเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อประเทศชาติ บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
การกีดกันทางการค้า     โดยใช้วิธีการกระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติในการออม จ าลองสถานการณ์ ส ารวจตลาด
จากประสบการณ์ตรง การเผชิญปัญหาและการแก้ไขสถานการณ์  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล  
อภิปราย และ น าเสนอข้อมูลองค์ความรู้สืบค้นความรู้       
  เพื่อมีความรู้เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถคิดวิเคราะห์เช่ือมโยงความรู้ เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
แก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมไทย 

 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ม1/1  อธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 
 ม1/2  วิเคราะห์ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
ของชุมชนและประเทศ 
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ม1/3  อธิบายความเป็นมาหลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ 
สังคมไทย 
 ม2/1 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม 
 ม2/2  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า 
และบริการ 
 ม2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ม2/4  อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
 ม3/1  อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  
 ม3/2  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ม3/3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
 มาตรฐาน ส3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและสังคมโลก 
 ม1/1  วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท 
และธนาคารกลาง 
 ม1/2   ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
 ในประเทศ 
 ม1/3 ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด อุปสงค์และอุปทาน 
 ม2/1  อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
 ม2/2  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชีย 
 ม2/3  วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ม2/4  วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
 สินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า 
 ม3/1  อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
 ม3/2  แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล 
 กลุ่มคน และประเทศชาติ 
 ม3/3  อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ม3/4  อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
 ม3/5  วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา 
 ม3/6  วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
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รายวิชา ส22105 พระพุทธศาสนา 4 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์  พระรัตนตรัย : ธรรมรัตนะ  ธรรมคุณ 6 และการปฏิบัติตนตามกรอบอริยสัจ 4 ใน
เรื่อง  สมุทัย  หลักกรรม  (สมบัติ 4 วิบัติ 4 ) นิโรธ  ในเรื่อง สุข 2 (สามิสุข นิรามิสุข)  มรรค  ดรุณธรรม 6  
ในเรื่อง กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน  4  มงคล 38  ในเรื่องประพฤติธรรม เว้นจากความช่ัว  
เว้นจากการด่ืมน้ าเมา 
 ศึกษาโครงสร้างของพระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การส่ังสมบุญ น าสุขมา
ให้,  ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฏิวนฺทน  : ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ  ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ 
 ฝึกพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบ 
อรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยสติปัฏฐาน 4   

โดยใช้การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการบูรณาการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การฝึก
ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  บทบาทสมมติและการแก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ  (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา)  มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย           
มีค่านิยมอันพึงประสงค์  สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด     
มาตรฐาน ส1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ

ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

ตัวชี้วัด  
12. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  
13. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี       

กับประเทศเพื่อนบ้าน  
14. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ  
15. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน และการจัด

ระเบียบสังคม  
16. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  
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17. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด จากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างท่ีก าหนด  

18. อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  
19. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี

ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  
20. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิด

แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

21. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
22. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส

ความเปล่ียนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
มาตรฐาน ส1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา    

ท่ีตนนับถือ 
ตัวชี้วัด  

6. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามก าหนด  
7. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีก าหนด  
8. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
9. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
10. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การยอมรับ

และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
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รายวิชา ส22106 ประวัติศาสตร์ 4 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           0.5 หนวยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีโดยยกตัวอย่างข้อความบางตอนในพงศว
ดาร  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 

ศึกษาเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 และการกู้เอกราชครั้งท่ี 1 เหตุการณ์การเสียกรุงศรี
อยุธยา ครั้งท่ี 2 การกู้เอกราชการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านต่าง ๆ และการรวบรวมแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชพัฒนาการของสมัยธนบุรีในด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
 ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุค
ต่อมาตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ พระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช 
 โดยใช้วิธีการการทางประวัติศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ 
สามารถส่ือสารและอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้ 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์ เข้าใจการเปล่ียนแปลงและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ส าคัญ ท่ีมีผลต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนภาคภูมิใจในความเป็นไท 
 
ตัวชี้วัด 
   ส 4.1 ม.2/1   ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัตศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ 
  ส 4.3 ม.2/1   วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ 
 ส 4.3 ม.2/3   ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรีและอิทธิพลของ 
        ภูมิปัญญาต่อการพัฒนาชาติไทยยุคต่อมา 
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รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ท่ีต้ัง ขนาดและอาณาเขต ปัจจัยทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
        โดยใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น ส ารวจและแปลความข้อมูลประเด็น
ปัญหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบค าถาม 
การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 เพื่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
ภัยพิบัติและปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การมีส านึกในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน 
2.  ตัวชีวั้ด 
 ส 5.1 ม 3/1 วิเคราะหลั์กษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผน 
                      ท่ีเฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 ส 5.1 ม 3/2 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือและ          
                      ทวีปอเมริกาใต้ 
 ส 5.2 ม 3/1 ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ 
                      และทวีปอเมริกาใต้ 
 ส 5.2 ม 3/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง 
                      เศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
 ส 5.2 ม 3/3 สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ 
                       ท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
   ส 5.2 ม 3/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีป 
                      อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ท่ียั่งยืน 
        ส 5.2 ม 3/5  ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  ส 5.1  ม.3/1  ม.3/2   
  ส 5.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 ม.3/5 
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รายวิชา ส23102 พระพุทธศาสนา 5 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก การประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิ-วิสาล
ชาดก, สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชนตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย   ดิศกุล) 
 ศึกษาวิเคราะห์พระรัตนตรัย : สังฆรัตนะ  สังฆคุณ 9 และข้อธรรมในกรอบอริยสัจ 4   ทุกข์  ในเรื่อง
ขันธ์ 5 (ไตรลักษณ์) สมุทัย ในเรื่องหลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ ในเรื่อง 
อัตถะ 3 มรรค ในเรื่องมรรคมีองค์ 8, ปัญญา 3, สัปปุริสธรรม 7, บุญกิริยาวัตถุ 10, อุบาสกธรรม 7  
 ศึกษาวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต  อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย : ชนะตนนั่นแลดีกว่า,  ธมฺมจารี สุข  เสติ :  
ผู้ประพฤติย่อมอยู่เป็นสุข   
 ฝึกการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  (วิธีคิดแบบอริยสัจ   
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย)  การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา  
 ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   
 ศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีและบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง    
  โดยใช้กระบวนการบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์      
โยนิโสมนสิการ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม บทบาทสมมติและการแก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ  (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  
ปัญญา)  มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีค่านิยมอันพึงประสงค์  สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
   ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ 
   อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์  

อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก 
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3. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
5. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก    

เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
6. อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
7. เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ

ท างานและการมีครอบครัว 
8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธี

คิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ 

10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ 
 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 
   ศาสนาท่ีตนนับถือ 

1. วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีก าหนด 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
5. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
6. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 
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รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์  และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการสืบค้นและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างมีเหตุผล  
 ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  การ
สถาปนากรุงเทพมหานคร  พัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  
 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง และ
ความมั่นคงของชาติ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ การส ารวจ การตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักฐานในการ
สืบค้นข้อมูล การใช้เส้นเวลา (time line) ในการวิเคราะห์ ตีความจากข้อมูลหลักฐาน กระบวนการความรู้ความ
เข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
การมีส่วนร่วม และกระบวนการโดยใช้ส่ือ ICT  (Information and Communication Technology)  
 
ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 

ม. 3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ม. 3/2  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ  
 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  
 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย 

http://www.ict.su.ac.th/
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3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  
สังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ 

4. วิเคราะห์พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  สมัยปฏิรูปประเทศ  และสมัย
หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ 

5. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง การปฏิรูปประเทศใน
สมัยรัชกาลท่ี 5  การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

6. วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยได้ 
7. วิเคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความ

มั่นคงของชาติ  
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รายวิชา ส23104 สังคมศึกษา 6 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น เคารพ
กติกาสังคม ปฏิ บั ติตนตามกฎหมาย มี ส่วน ร่วมและรับ ผิดชอบในกิ จกรรมทางสังคม อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสาธารณประโยชน์  การปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและ 

ศึกษาการปฏิบัติตนตามสภานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย เข้าใจบทบาทความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรมไทย เหตุการณ์และ
การเปล่ียนแปลงส าคัญของระบอบการปกครองของไทย หลักการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล บทบาทสมมติ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติสรุป น าเสนอข้อมูลและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ หน้าท่ี
พลเมืองท่ีดีมนระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง
ของไทย วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ตลอดจนตระหนักเห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา  
        ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  
 ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

    ม.1/3  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรืออาจ
น าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
 ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

    ม.2/2 เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 
 ม.2/3 วิเคราะห์บทบาท ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม 

 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
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 ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความ 

         ขัดแย้ง 

           ม.3/5 เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ 
                     ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน 
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รายวิชา ส23105 สังคมศึกษา 7 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบอบการปกครองแบบต่างๆ ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับ
ประเทศอื่นๆท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย   ศึกษาหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมท้ังวิเคราะห์การแบ่งอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ
อธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน พร้อมท้ังสามารถปฏิบั ติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันท่ี
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีของประชาชนชาวไทย  ในมาตราต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง การมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐประเด็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
และปัจจัยของความขัดแย้งในประเทศ 
  ศึกษากฎหมายในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของบุคคล กฎหมายการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา 
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ 
               ศึกษาความแตกต่างของการกระท าความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ความหมาย ความส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม  
 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ การปฏิบัติตน
ตามสภานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ศึกษากระบวนการ
ในการตรากฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรม เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงส าคัญของระบอบการ
ปกครองของไทย หลักการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทางการเมืองท่ีมีผลต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 

   โดยใช้กระบวนการ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การสรุป การน าเสนอ  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความผิดทางอาญาและทางแพ่ง สิทธิมนุษยชน เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เสนอแนวความคิดในการลดความ
ขัดแย้งภายในประเทศ     มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 
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ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารง

รักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข  

 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
 ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 
  ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน     

            ม.3/5 เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
   
             มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษา

ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ม.1/1 อธิบายหลักการเจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขปต่อสังคมและประเทศชาติ   
             ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน 
 ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 
             ม.2/1  อธิบายกระบวนการ ในการตรากฎหมาย 
   ม.2/2  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน             
 ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน 
             ม.3/2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
             ม.3/3 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม 
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
             ม.3/4  วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
เสนอแนวทางแก้ไข   
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รายวิชา ส23106 พระพุทธศาสนา 6 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ พุทธประวัติ การแสดงปฐมเทศนา  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ   

ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนา
ท่ีตนนับถือ ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น 

ศึกษาวิเคราะห์และสรุปข้อคิดจากประวัติพุทธสาวิกา (พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี)  ชาดก (สุวัณณ
หังสชาดก)  ศาสนิกชนตัวอย่าง (ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์) 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมอริยสัจ 4  มรรค  ในเรื่อง มรรคมีองค์ 8,  บุญกิริยาวัตถุ 10, อุบาสกธรรม 
7, มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล)   
 ศึกษาวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ปมาโท มจฺจุโน ปท  : ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย, 
สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  : ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา  
 ฝึกการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ     
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปล    แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ)  
 ศึกษาวิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและการปฏิบัติตนต่อท่านได้ถูกต้อง  
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ  ตามหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ี
ดี  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การเสนอ
แนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ  การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชน
ในศาสนาอื่น 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการบูรณาการ กระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วม  การสืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม  โยนิโสมนสิการ  กระบวนการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นผู้เจริญ  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เข้าถึงธรรมะของผู้เจริญ  (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา)  มี
ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
   ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ 
   อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

11. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ 
12. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์   

อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก 
13. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
14. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
15. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก   

เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
16. อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
17. เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ 

การท างานและการมีครอบครัว 
18. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ    

วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา    
ท่ีตนนับถือ 

19. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนา   
ท่ีตนนับถือ 

20. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ 
 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 
   ศาสนาท่ีตนนับถือ 

7. วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
8. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาท่ีก าหนด 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
10. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
11. อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
12. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
13. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 
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รายวิชา ส23107 ประวัติศาสตร์ 6 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษา วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยเพื่อ
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
   ศึกษา บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  
   ศึกษาและวิเคราะห์ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ได้แก่ สงครามโลกครั้งท่ี 1 
สงครามโลกครั้งท่ี 2  สงครามเย็น และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนความพยายามในการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง  
 โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สามารถปรับตัวและรู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลง ตระหนักและเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ      
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น    
มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด ม.3/2 วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษ 
ท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ 
2.  วิเคราะห์บทบาทของพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  
3. วิเคราะหส์าเหตุและผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 1  
4. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
5. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของสงครามเย็น 
6.    อธิบายองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง  
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
1. เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
2. เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

3. เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

4. รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ 
กติกา  มีน้ าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  

5. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

6. ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา 

1.   พ21101 สุขศึกษา 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE21101 Health 1 

2. พ21103 สุขศึกษา 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต
HPE21103   Health 2 

3. พ22101 สุขศึกษา 3    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE2211 Health 3 

4. พ22103 สุขศึกษา 4    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE22103 Health 4 

5. พ23101 สุขศึกษา 5    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE23101 Health 5 

6. พ23103 สุขศึกษา 6    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
HPE23103 Health 6 

รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา 
1. พ21102  พลศึกษา 1    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
    HPE21102 Physical Education 1 
2. พ21104 พลศึกษา 2    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
    HPE21104 Physical Education 2 
3. พ22102 พลศึกษา 3       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
   HPE22102 Physical Education 3 
4. พ22104 พลศึกษา 4       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
   HPE22104 Physical Education 4 
5. พ23102 พลศึกษา 5       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
    HPE23102 Physical Education 5 
6. พ23104 พลศึกษา 6    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต       
    HPE23104 Physical Education 6 
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รายวิชา พ21101 สุขศึกษา 1 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒ นาการของวัยรุ่น  รู้ วิ ธี ดู แลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ ท่อ ให้ ท างานตามปก ติ                          
วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง แสวงหา
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย รู้วิธีปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ การเบ่ียงเบนทางเพศ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้
ท่อท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ 
 
ตัวชี้วัด 

1. เข้าใจความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการของวัยรุน่ได้ 

2. รู้วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไรท่้อให้ท างานตามปกติได้ 
3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตสมวัยได้ 
4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
5. รู้วิธีปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสมได้ 
6. มีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

134 

 

รายวิชา พ21102 พลศึกษา 1 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา หลัก การ
เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา (การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน) 
กีฬาไทย และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส  และว่ายน้ า)  
การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย  (ตะกร้อ  
ฟุตบอล) การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์  (เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ) และการใช้อุปกรณ์
ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสีลัต   การตีกลองสะบัดชัย) 
กีฬาไทย  (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี การออกก าลังกาย (กายบริหาร การเต้นร าแบบแอโรบิก โยคะ ร ามวย
จีน)  

การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบ
เคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนนิส เทนนิส 
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง   
(ปันจักสีลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) 

วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา
ท่ีเลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็น
ทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเคล่ือนไหวร่างกาย รักการออกก าลังกาย 
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ 
กระบวนการทางสุขศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 
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ตัวชี้วัด 

1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
4. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี 
5. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ 
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รายวิชา พ21103 สุขศึกษา 2 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การเจริญเติบโตทางร่างกาย  การหาค่าดัชนีมวลกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย โดยค านึงถึงปัจจัยของการมีสุขภาพดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  บอกอาการของผู้ติดสารเสพติดและป้องกันการติดสารเสพติดประเภท เหล้า บุหรี่ ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ 
ฯลฯ การใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคประสาท โรคจิต และอุบัติเหตุ การชักชวนผู้อื่นให้ลดละเลิกสารเสพติด
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิ ต และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี แสดงวิธีปฐมพยาบาลการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและมีทักษะในการป้องกันโรค  การสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ด ารงสุขภาพ การควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ 
และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ  

 
ตัวชี้วัด 

1.  เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
2. วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
3. ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
5. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด 
6. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
7. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้  ลด  ละ  เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่าง ๆ 
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รายวิชา พ21104 พลศึกษา 2 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา (การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทย 
และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส  และว่ายน้ า)  การ
ควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย  (ตะกร้อ  
ฟุตบอล) การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์  (เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ) และการใช้อุปกรณ์
ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต   การตีกลองสะบัดชัย) 
กีฬาไทย  (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี การออกก าลังกาย (กายบริหาร การเต้นร าแบบแอโรบิก โยคะ ร ามวย
จีน)  

การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบ
เคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนนิส เทนนิส 
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง   
(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) 

วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา
ท่ีเลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็น
ทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเคล่ือนไหวร่างกาย รักการออกก าลังกาย 
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ 
กระบวนการทางพลศึกษาและศาศตร์อื่นๆ 
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ตัวชี้วัด 
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
4. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี 
5. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ 
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รายวิชา พ22101 สุขศึกษา 3 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น (พันธุกรรม อาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อน การท างานของระบบ
ต่อมไร้ท่อ ส่ิงแวดล้อม การอบรมเล้ียงดู การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรมและส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันตนเองและการหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศ และการวางตัวต่อเพศตรงข้าม
ได้อย่างเหมาะสม 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและยอมรับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่นสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในแนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ 
 
  ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น 
 2.  ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ 
               สติปัญญาในวัยรุ่น 
 3.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
 4.  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
 5.  อธิบายวิธีป้องกันตนเอง และหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดย
ไม่พึงประสงค์ 
 6.  อธิบายความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา พ22102 พลศึกษา 3 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายราย 

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา (การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทย 
และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส  และว่ายน้ า)  การ
ควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย  (ตะกร้อ  
ฟุตบอล) การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์  (เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ) และการใช้อุปกรณ์
ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต   การตีกลองสะบัดชัย) 
กีฬาไทย  (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี การออกก าลังกาย (กายบริหาร การเต้นร าแบบแอโรบิก โยคะ ร ามวย
จีน)  

การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบ
เคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนนิส เทนนิส 
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง      
(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) 

วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา
ท่ีเลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็น
ทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเคล่ือนไหวร่างกาย รักการออกก าลังกาย 
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ 
กระบวนการทางพลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 

 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

141 

 

 
ตัวชี้วัด 

1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
4. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี 
5. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ 
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รายวิชา พ22103 สุขศึกษา 4 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล การวิ เคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี ท่ีมีต่อสุขภาพ            
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตบอกลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตวิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ และ
ความเครียดการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ปัจจัยและแหล่งท่ี
ช่วยเห ลือฟื้ นฟู ผู้ ติดสารเสพ ติด (โรงพยาบาลธัญญรักษ์  ปทุมธานี  โรงพยาบาลพระมงกุฎเก ล้ า 
กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ชลบุรีศูนย์เกิด
ใหม่  อ.สวนผ้ึงราชบุรี  ศูนย์เกิดใหม่  อ.บางคล้า  ฉะเชิงเทราศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้าอินคอน
โทร  อ.ล าลูกกา ปทุมธานี ฯลฯ) การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง (การมั่วสุม การทะเลาะ
วิวาท การเข้าไปในแหล่งอบายมุข การแข่งขันจักรยานยนต์บนท้องถนน ฯลฯ) การใช้ทักษะชีวิต (ทักษะการ
ส่ือสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ) 
ในการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันอาจน าไปสู่อันตราย 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ        
การป้องกันและหลีกเล่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางสุขศึกษากับศาสตร์อื่นๆ 
 
ตัวชี้วัด 
 1.  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
 2.  วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ 
 3.  วิเคราะห์ตามความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 4.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 5.  อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
 6.  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 7.  ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
 8.  อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง 
 9.  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันอาจน าไปสู่อันตราย 
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รายวิชา พ22104  พลศึกษา 4 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                              0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา (การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทย 
และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส  และว่ายน้ า)  การ
ควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย  (ตะกร้อ  
ฟุตบอล) การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์  (เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ) และการใช้อุปกรณ์
ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต   การตีกลองสะบัดชัย) 
กีฬาไทย  (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี การออกก าลังกาย (กายบริหาร การเต้นร าแบบแอโรบิก โยคะ ร ามวย
จีน)  

การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบ
เคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนนิส เทนนิส 
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง   
(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) 

วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา
ท่ีเลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็น
ทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเคล่ือนไหวร่างกาย รักการออกก าลังกาย 
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ 
กระบวนการทางพลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 
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ตัวชี้วัด 
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
4. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี 
5. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ 
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รายวิชา พ23101 สุขศึกษา 5 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                           0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของแต่ละช่วงวัย(วัยทารกวัยก่อน
เรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ) การวิเคราะห์อิทธิพลส่ือโฆษณา(โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต) ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  อนามัยแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์(แอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ สภาพแวดล้อม การติด
เช้ือ โรคท่ีเกิดจากภาวะการตั้งครรภ์) สาเหตุ การป้องกัน และการแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและยอมรับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาของวัยต่างๆ น าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทางสุขศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 

 

ตัวชี้วัด 
1. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของแต่ละช่วงของ

ชีวิต 
2. วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 
3. วิเคราะห์ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
4. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
5. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
6. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
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รายวิชา พ23102 พลศึกษา 5 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา การเพิ่มพูน
ความสามารถของตนตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไก และทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬา (การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน) กีฬาไทย 
และกีฬาสากล (กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กระบี่ เทนนิส  และว่ายน้ า)  การ
ควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุมวัตถุด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย  (ตะกร้อ  
ฟุตบอล) การควบคุมวัตถุด้วยอุปกรณ์  (เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ) และการใช้อุปกรณ์
ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง ) การละเล่นพื้นเมือง/พื้นบ้าน (ปันจักสิลัต   การตีกลองสะบัดชัย) 
กีฬาไทย  (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น (การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมทางกาย) ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี การออกก าลังกาย (กายบริหาร การเต้นร าแบบแอโรบิก โยคะ ร ามวย
จีน)  

การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี/การเคล่ือนไหวแบบ
เคล่ือนท่ี/การเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน การควบคุมการเล่นด้วยมือ (บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล) การควบคุม
ด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย (ตะกร้อ ฟุตบอล) การควบคุมด้วยวัตถุด้วยอุปกรณ์ (เทเบิลเทนนิส เทนนิส 
แบดมินตัน) และการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว (กระบี่ ดาบ พลอง) การละเล่นพื้นบ้าน/พื้นเมือง   
(ปันจักสิลัต การตีกลองสะบัดชัย) กีฬาไทย (ศิลปะมวยไทย ตะกร้อวง กระบี่กระบอง) 

วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองและผู้อื่นในการเล่นกีฬา กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา
ท่ีเลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือก การเล่น การแข่งขันกีฬา และการท างานเป็น
ทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกีฬา  การสร้างเสริมและการปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเคล่ือนไหวร่างกาย รักการออกก าลังกาย 
การเล่นเกม นันทนาการ และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการกีฬาและสามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ 
กระบวนการทางพลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 
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ตัวชี้วัด 
1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและน าความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
4. อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี 
5. ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังมี

การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
6. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น 
7. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
8. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและตามผลการทดสอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

148 

 

รายวิชา พ23103 สุขศึกษา 6 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก(วัยก่อนเรียน วัยเรียน) วัยรุ่น 

วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ การเสนอแนวทางในการป้องกันโรค

ท่ีเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ได้แก่ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคท่ีเกิดจาก

การมีเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน         

การวางแผน และการจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน  

การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ การป้องกันการชักชวนเพื่อนให้

หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหาอิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง(คลิปวีดิโอ 

การทะเลาะวิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและ

การเกิดอุบัติเหตุ การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงชีวิต การ

ป้องกันโรค หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ และความรุนแรง น าความรู้ท่ีได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัย และสามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทางสุขศึกษา

และศาสตร์อื่นๆ 
 

 

ตัวชี้วัด 

1. ก าหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 

2. เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
4. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกัน 
5. หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
6. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
7. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
8. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธ ี
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รายวิชา พ23104 พลศึกษา 6 
1 คาบ/สัปดาห์                                                                                0.5 หน่วยกิต/ภาคเรียน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเองในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ตามชนิดท่ีเลือกประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันการน าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันการ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
อย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี   

โดยการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาไทยและและกีฬาสากลท้ังประเภทบุคคลและประเภททีมเป็น
ประจ า วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง มีวินัยในการเรียน การฝึก  
และการเล่นกีฬา  ตามกฎ  กติกา มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาและข้อตกลง รูปแบบ 
กลวิธีการรุกการป้องกันในการเล่นกีฬา 

         เพื่อน าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาใช้พัฒนาวิธีเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง มีการเลือกวิธีเล่น 
การแก้ไขข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะการสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งมั่นในการเล่นและการแข่งขันกีฬา  
และการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางตามผลการทดสอบ โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(Physical Fitness) หรือสมรรถภาพทางกลไก/สมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ (Motor Fitness /Skill-Related 
Physical Fitness) และสามารถเช่ือมโยงความรู้หลักการ กระบวนการทางพลศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 
 
ตัวชี้วัด 
 1. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
 2. น าหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา
ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้
ให้กับผู้อื่น 
 4. มีมารยาทในการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 

5. วางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
 6. ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ และน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  
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 7. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ีเลือก และน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนในสังคม  
          8. จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และใช้ในการเล่นกีฬาท่ีเลือก และตัดสินใจในการเลือกวิธีท่ี
เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น 
         9.  เสนอผลการพัฒนาคุณภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
         10. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
         11.  มีความเข้าใจวิธีการป้องกันการบาดเจ็บ จากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
1. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า   

งานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

3. เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

5. เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

1. ศ21101 ทัศนศิลป์ 1     2คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0หน่วยกิต 
  ART21101 Visual Art 1 

2. ศ21102 ดนตรี 1    1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5หน่วยกิต 
  ART21102 Music 1 

3. ศ21103 นาฏศิลป์ 1    1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5หน่วยกิต 
  ART21103 Basic Thai Dance   

4. ศ22101 ดนตรี 2    2คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0หน่วยกิต 
  ART22101 Music Education 2 

5. ศ22102 นาฏศิลป์ 2    1คาบง/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5หน่วยกิต 
 ART22102 Thai Dance Performance 

6. ศ22103 ทัศนศิลป์ 2    1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5หน่วยกิต 
 ART22103 Contemporary Visual Art   

7. ศ23101 นาฏศิลป์ 3     2คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0หน่วยกิต 
 ART23101 Thai Dance and Drama 

8. ศ23102 ทัศนศิลป์ 3    1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5หน่วยกิต 
 ART23102 Creative Visual Art   

9. ศ23103 ดนตรี 3     1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5หน่วยกิต 
 ART23103 Music Education 3 
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รายวิชา ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ การออกแบบสัญลักษณ์ หรืองานกราฟิกอื่น ๆ
ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบงานจิตรกรรม ประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมของชาติและท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย   ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติการวาดภาพทัศนียภาพ แสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลเป็น  3 มิติ  
รวบรวมงานปั้นส่ือผสมมาสร้างเป็นส่ือเรื่องราว  3 มิติ  โดยเน้นหลักการออกแบบท่ีส่ือถึงเรื่องราวของงาน
ออกแบบสัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ เสนอความคิดในรูปแบบการบรรยายเปรียบเทียบประกอบการวิจารณ์
และประเมินผลงานทัศนศิลป์ น าไปสู่การปรับปรุงงานตนเอง และผู้อื่น 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ เห็นความส าคัญของการน าความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์มาสร้างสรรค์ผลงาน     
จนเกิดสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ มีจิตวิญญาณทางศิลปะ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

1. บรรยาย ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ (ศ1.1 ม1/1) 

2. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และ
ความสมดุล  (ศ1.1 ม1/2) 

3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ (ศ1.1 ม1/3) 
4. รวบรวมงานปั้นหรอืส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว  3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน 

และการส่ือถึงเรื่องราวของงาน (ศ1.1 ม1/4) 
5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล (ศ1.1 ม1/5) 
6. ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้

(ศ1.1 ม1/6) 
7. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเอง จากอดีต

จนถึงปัจจุบัน (ศ1.2 ม1/1) 
8. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย (ศ1.2 ม1/2) 
9. เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล

(ศ1.2 ม1/3) 
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รายวิชา ศ21102 ดนตรี 1  
1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาการอ่าน  เขียน  ร้อง  โน้ตไทยและโน้ตสากล  เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมท่ีต่างกัน ประเภทของเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย วงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ การถ่ายทอด
อารมณ์ของบทเพลง  บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย ความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมท่ีต่างกัน สัญลักษณ์และเครื่องหมายทางดนตรี เพลงท่ีมีอัตราจังหวะช้า ปาน
กลาง เร็ว  อารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความช้า  ปานกลาง  เร็วของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน  การฟัง
ดนตรีไทย ดนตรีสากล  การใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สืบค้นข้อมูลทางดนตรี น าเสนอตัวอย่างเพลงท่ี
ตนช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือ
เพลงท่ีฟัง บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ วิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย  

เพื่อให้มีความรู้  ทักษะ   การแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์จนเกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ต้ังใจมีสุนทรียภาพ  รู้สึกช่ืนชมและเห็นคุณค่าของดนตรซีึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม                    
 
ตัวชี้วัด 

  1. อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทย และโน้ตสากล (ศ 2.1 ม 1/1) 
2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน (ศ 2.1 ม 1/2) 
3. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ 2.1 ม 1/4) 
4. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลาก หลายรูปแบบ    

(ศ 2.1 ม 1/3) 
5. แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็ว ของจังหวะ และความดัง-เบา แตกต่างกัน (ศ 2.1 ม 1/5) 
6. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท (ศ 2.1 ม 1/6) 
7. น าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม (ศ 2.1 ม 1/7) 
8. ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง (ศ 2.1 ม 1/8) 
9. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ (ศ 2.1 ม 1/9) 
10. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย (ศ 2.2 ม 1/1) 
11. ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน (ศ 2.2 ม 1/2) 
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รายวิชา ศ21103 นาฏศิลป์ 1  
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม เรียนรู้ นาฏย
ศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ ประเภทของ
ละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์สาขาต่างๆท้ังนาฏศิลป์พื้นบ้าน ละคร
ไทย และละครพื้นบ้าน สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้เกณฑ์ง่ายๆ ท่ีก าหนดให้ พิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชม
โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่าและการเคล่ือนไหว  
           ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลต่อ การโน้มน้าว
อารมณ์หรือความคิดของผู้ชมใช้กระบวนการปฏิบัติงานนาฏศิลป์และการละครโดยใช้ทักษะการท างานเป็น
กลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  สร้างเกณฑ์และใช้เกณฑ์เพื่อพิจารณาคุณภาพ การแสดง  
 เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในงานนาฏศิลป์และการละครจนเกิดสุนทรียภาพ   มี
คุณลักษณะรักความเป็นไทย มีความช่ืนชม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และการละครไทย  
 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ  ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          ตัวชี้วัด 

1. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม  
(ศ.3.1 ม.1.1/1)   

2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง (ศ.3.1  ม.1.1/2)   
3. แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ (ศ.3.1 ม.1.1/3)   
4. ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ.3.1  ม.1.1/4   
5. ใช้เกณฑ์ง่ายๆท่ีก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชม โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการ

แสดงท่าทาง  และการเคล่ือนไหว (ศ.3.1  ม.1.1/5)   
มาตรฐาน  ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม   
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
       ตัวชี้วัด 

1. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย  และละครพื้นบ้าน 
(ศ 3.2 ม.1/1) 

2. บรรยายประเภทของละครไทย  ในแต่ละยุคสมัย (ศ 3.2 ม.1/2) 
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รายวิชา ศ22101 ดนตรี 2 

2คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                               1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน  โน้ตไทยและโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมาย
แปลงเสียง  ทักษะการปฏิบัติทางดนตรี  การบรรเลงดนตรีเด่ียวและรวมวงอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมี
ต่อบทเพลงท่ีฟัง  ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี  อาชีพต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี 
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  อิทธิพลของวัฒนธรรมและ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของ
ดนตรีในประเทศไทย  รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมอาเซียนท่ีต่างกัน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระบุและบรรยาย   อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและ
โน้ตสากล  ฝึกปฏิบัติทางดนตรี ร้องเพลง เล่นดนตรี  และประเมินพัฒนาการทาง ดนตรี 

เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต  
รักความเป็นไทย ช่ืนชมและเห็นคุณค่าในดนตรี 
 
ตัวชี้วัด 

  1. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน (ศ 2.1 ม.2/1) 
2. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง (ศ 2.1 ม.2/2) 
3. ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี  (ศ 2.1, ม.2/3) 
4. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง (ศ 2.1, ม.2/4) 
5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง (ศ 2.1, ม.2/5) 
6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ (ศ 2.1, ม.2/6) 
7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง (ศ 2.1, ม.2/7) 
8. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย    

(ศ 2.2, ม.2/2) 
9. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ (ศ 2.2, ม.2/1) 
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รายวิชา ศ22102 นาฏศิลป์ 2 
1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร เรียนรู้นาฏ
ศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม  การปรับปรุงการแสดง  การบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง  
เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆและนาฏศิลป์ของอาเซียน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  บูรณาการนาฏศิลป์กับดนตรีทัศนศิลป์และสาระการเรียนรู้อื่นพัฒนา
ทักษะการแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้านหรือมหรสพอื่นๆท่ีเคยนิยมกันในอดีต  
วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่นและเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง  เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆและอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีต่อเนื้อหาของละคร 
โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ 

เพื่อให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่ งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต  
รักความเป็นไทย ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ  ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
              ตัวชี้วัด 

1. อธิบายบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง (ศ 3.1 ม.2/1) 
2. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.1 ม.2/2) 
3. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่นโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม 

(ศ 3.1 ม.2/3) 
4. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  

(ศ 3.1ม.2/4) 
5. เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1ม.2/5) 

มาตรฐาน  ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม   
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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 ตัวชี้วัด 
6. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ  (ศ 3.2ม.2/1) 
7. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยเป็นท่ี

นิยมในอดีต (ศ 3.2 ม.2/2) 
8. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีต่อเนื้อหาของละคร (ศ 3.2ม.2/3) 
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รายวิชา ศ22103 ทัศนศิลป์ 2 
1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน การใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและ
เรื่องราวต่างๆ หลักการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  การใช้งานทัศนศิลป์ในการแสดงบุคลิกลักษณะของ
ตัวละครและการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ  วัฒนธรรมต่างๆท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน การ
เปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นแนวคิดและเนื้อหาของงาน  แนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล  

 โดยใช้ทักษะกระบวนการด้านคิดวิเคราะห์  เปรียบเทียบ ระบุและบรรยาย  ใช้กระบวนการ
สร้างสรรค์ในการวาดภาพส่ือความหมายและเรื่องราวด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละครและสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ  สร้างเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ทัศนศิลป์น าไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 

 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  เกิดความรู้สึกช่ืนชมและเห็นคุณค่าทางความงาม มีสุนทรียภาพ มีความรัก
และภาคภูมิใจในงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ตัวชี้วัด 

1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา (ศ 1.1 ม.2/1) 
2. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของ

ศิลปิน (ศ 1.1 ม.2/2) 
3. วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ (ศ 1.1 ม.2/3) 
4. สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.2/4) 
5. น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน (ศ 1.1 ม.2/5) 
6. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร (ศ 1.1 ม.2/6) 
7. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และน าเสนอตัวอย่างประกอบ           

(ศ 1.1 ม.2/7)  
8. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ต่าง ๆ ท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน (ศ 1.2 ม.2/1)  
9. บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด และเนื้อหา

ของงาน (ศ 1.2 ม.2/2) 
10. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทย และสากล (ศ 1.2 ม.2/3)  
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รายวิชา ศ23101 นาฏศิลป์ 3 

2คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาสาระเกี่ยวกับการละครและองค์ประกอบของการละคร  นาฏยศัพท์  และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ความ
เป็นมา  รูปแบบและลักษณะการแสดงร าวงมาตรฐาน  ได้แก่  บทเพลง  ท่าร าและเครื่องแต่งกาย การแสดง
นาฏศิลป์ไทย ได้แก่ การแสดงเป็นหมู่ การแสดงเด่ียวการแสดงละครและการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  การ
ประดิษฐ์ท่าร า  องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการพัฒนารูปแบบการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์ในวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่างกัน  และการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศในประชาคมอาเซียน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้น  สังเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
น าไปใช้  และคิดสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏศิลป์  ร าวงมาตรฐาน  ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ท่าร าและแสดงนาฏศิลป์ไทยบูรณาการกับอาเซียน 
 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านการรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  ช่ืนชม และเห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อาเซียน 
 
มาตรฐาน ศ 3.1เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์   
                     ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ  ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 
  1. ระบุโครงสร้างของบทละคร โดยใช้ศัพท์ทางการละคร  (ศ3.1  ม.3/1) 
  2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม  บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยา
ของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง(ศ3.1 ม.3/2) 
  3. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง (ศ 3.1 ม.3/3) 
  4. มีทักษะในการแปลความและการส่ือสารผ่านการแสดง (ศ 3.1 ม.3/4) 
 
  5. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกัน  โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
นาฏศิลป์ (ศ 3.1 ม.3/5) 
  6. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่างๆ (ศ 3.1 ม.3/6) 
  7. น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(ศ 3.1 ม.3/7) 
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มาตรฐาน  ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของ 
                       นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
  1. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย  เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ (ศ 3.2  ม.3/1) 
  2. อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน(ศ 3.2  ม.3/1) 
  3. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์   (ศ 3.2  ม.3/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

162 

 

รายวิชา ศ23102 ทัศนศิลป์ 3 
1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการของศิลปิน
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานและประยุกต์ใช้ทัศนธาตุออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท้ัง 2 มิติ 3 
มิติ และงานส่ือผสม การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์ คุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล และเรียนรู้การบูรณาการสู่ STEAM ศึกษา  

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ระบุ บรรยายและอภิปราย 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค และวิธีการท าโครงงานทัศนศิลป์ 
โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ 

เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  เกิดความรู้สึกช่ืนชมและเห็นคุณค่าทางความงาม มีสุนทรียภาพ มีความรัก
และภาคภูมิใจในงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล 

 
ตัวชี้วัด  

1. บรรยายส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
(ศ 1.1 ม.3/1) 

2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.3/2) 
3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง

ให้มีคุณภาพ (ศ 1.1 ม.3/3) 
4. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท (ศ 1.1 ม.3/4) 
5. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ (ศ1.1 ม.3/5) 
6. สร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ (ศ1.1 ม.3/6) 
7. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ      

(ศ1.1 ม.3/7) 
8. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน    

(ศ1.1 ม.3/8) 
9. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย (ศ1.1 ม.3/9) 
10. ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ (ศ1.1 ม.3/10) 
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11. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ (ศ1.1 ม.3/11) 
12. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม (ศ1.2 ม.3/1) 
13. เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล            

(ศ1.2 ม.3/2) 
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รายวิชา ศ23103 ดนตรี 3 

1คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเรื่ององค์ประกอบท่ีใช้ในดนตรีและงานศิลปะอื่น การเล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง เทคนิคการ
ร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง การแต่งเพลงส้ันๆ จังหวะง่ายๆ การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรี อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม หลักการน าเสนอ หรือจัดการดนตรี โดย
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย และลักษณะเด่นท่ีท าให้งาน
ดนตรีได้รับการยอมรับ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งาน
ดนตรี น าเสนอโดยการอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรี และจัดการแสดงดนตรี 
          เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ ช่ืนชม และเห็นคุณค่าของดนตรี 
 
ตัวชี้วัด 

  1. เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น (ศ 2.1 ม.3/1) 
2. ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและร่วมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพ       

เสียง (ศ 2.1 ม.3/2) 
3. แต่งเพลงส้ันๆ จังหวะง่ายๆ  (ศ 2.1, ม.3/3) 
4. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  
     (ศ 2.1, ม.3/4) 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเอง และผู้อื่น (ศ 2.1, ม.3/5) 
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคล และสังคม (ศ 2.1, ม.3/6) 
7. น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  

                  ( ศ 2.1, ม.3/7) 
8. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย (ศ 2.2, ม.3/1) 
9. อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ (ศ 2.2, ม.3/2)    
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มาตราฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
1. เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ  การจัดการ  

ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ  การแสวงหาความรู้  มี
คุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว  

2. เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  
สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

3. เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การ
ส่ือสาร  การแก้ปัญหา การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

4. เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   
มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รายวิชาพื้นฐาน  
  
 1. ง21101 งานอาชีพ 1                2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
    TEC21102 Occupation 1 
 2. ง22101 งานอาชีพ 2                 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
    TEC22102 Occupation 2 
 3. ง23101งานอาชีพ 3                   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
    TEC23102  Occupation 3 
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รายวิชา ง2110 งานอาชีพ 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษากระบวนการท างาน องค์ประกอบของการท างาน การวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างานการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ผู้เรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพท่ีถนัด โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ และมีการบูรณาการความรู้สู่งานอาชีพ 
ด้วยการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับงานอาชีพ  

มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
 

 ตัวชี้วัด 
ง 1.1 ม1/1  วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
ง 1.1 ม1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 

         ง 1.1 ม1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
                 ง 4.1 ม1/1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
                ง 4.1 ม1/2  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
                 ง 4.1 ม1/3  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
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รายวิชา ง22101 งานอาชีพ 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                      1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษากระบวนการเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  การ
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยบูรณการความรู้กับวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ท างานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้เป็นภาพ 3 มิติ และภาพฉายท่ีบอก
ขนาดและมาตราส่วน เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบของส่ิงของเครื่องใช้ หรือออกแบบวิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เครื่องมือช่างในการสร้างส่ิงของ
เครื่องใช้และสามารถใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะการแสวงหาความรู้ในการท างาน 
และมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  มีการจัดการเทคโนโลยีด้วย
การลดการใช้ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน รวมท้ัง
ใช้ทรัพยากรในการท างานประหยัดและคุ้มค่า 
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการท างาน 
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี 
 ง 2.1 ม.2/2 สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การต้นแบบของส่ิงของ
เครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลเพื่อน าเสนอ
วิธีการ 
 ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในงานท่ีผลิตเอง 
 ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการ
เทคโนโลยี ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ง 4.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
 ง 4.1 ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 ง 4.1 ม.2/3 มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
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รายวิชา ง23101 งานอาชีพ 3 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของเทคโนโลยี การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
การหางานหรือต าแหน่งงานจากส่ือต่างๆ และแนวทางการเข้าสู่อาชีพ  
 สามารถสร้างช้ินงานหรือวิธีการโดยประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องด้าน งานเกษตร งานบ้าน  งานธุรกิจ 
งานประดิษฐ์ หรืองานช่าง  ตามความสนใจของผู้เรียน  โดยท างานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของช้ินงาน  หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล สามารถประเมินทางเลือกส าหรับ
การประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

สามารถใช้ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการจัดการเพื่อให้สามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อยา่ง
มีความสุข ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน และมีการบูรณาการ
ความรู้สู่งานอาชีพด้วยการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับงานอาชีพ 
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายข้ันตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ง 1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมคุีณธรรม 
ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ

ส่ิงแวดล้อม 
ง 2.1 ม.3/1 อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
ง 2.1 ม.3/2 สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 

ง 4.1 ม.3/1 อภิปรายการหางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ง 4.1 ม.3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ง 4.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความ

สนใจของตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
1. เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล 

2. มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. น าเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

5. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมใทยและน ามาใช้อย่างถูกต้อง 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

7. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

8. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับสังคมโลก 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน  
1. อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 ENG21101 Fundamental English 1 
2. อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 ENG21102 Fundamental English 2 
3. อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 ENG22101 Fundamental English 3 
4. อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 ENG22102 Fundamental English 4 
5. อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 ENG23101 Fundamental English 5 
6. อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

 ENG23102 Fundamental English 6 
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รายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ผู้เรียนจะได้ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน และน าไปใช้ในการฝึกทักษะฟัง พูด 
อ่านเขียน เพื่อการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในระดับจับใจความส าคัญ (main idea) และหา
รายละเอียด (detail)  จากบทสนทนา, บทฟังส้ันๆ ประมาณ 1 นาที และ 

ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการออกเสียง สระ พยัญชนะ voiced /voiceless sounds และ final sounds    
(-s, -es) ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย ฝึกทักษะการพูดแบบน าเสนอข้อมูล  

(Oral presentation/ speech) ความยาวประมาณ 1 – 2 นาที และฝึกทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ออกค าส่ัง ขอร้องอย่างง่ายได้ โดยใช้ภาษาท่าทางและวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับหาหัวเรื่อง (topic) รายละเอียด (detail) และ
ใจความส าคัญ (main idea) จากบทสนทนา บทอ่านส้ันๆ ประมาณ 80-100 ค า  และจากส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
(non-text information) 

ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย (Descriptive Writing)ระดับข้อความ และความเรียงส้ันๆ 
ประมาณ 80-100 ค า ในรูปแบบประโยคความเดียว (Simple Sentence) และประโยคความรวม 
(Compound Sentence: and, but) โดยใช้ Present simple tense   

 Learn basic structural sentences and apply in practicing language skills: listening, 
speaking, reading and writing in order to learn how to use English in daily life. 
 Practice listening comprehension for gist (main idea) and specific detail from short 
conversations, texts (1 minute). 

 Practice pronunciation of vowels, consonants (voiced /voiceless sounds) and final 
sounds (-s,-es) concerning the principles of pronunciation. Practice oral presentation/ speech 
within 1 – 2 minutes length. Practice making short conversations in various situations by 
using language, tone of voice, gestures and manners politely and appropriately by observing 
social manners and culture of native speakers 
 Practice reading for main idea and detail from the reading dialogues, tales and short 
stories (80 – 100 words) and non-text information. 

Practice writing 80-100 words essays (Descriptive writing) by using grammatical 
structures learnt. 
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ตัวชี้วัด (Indicators) 
 

1.  ผู้เรียนฟังค าส่ัง ค าขอร้อง แล้วปฏิบัติตามได้ ฟังบทสนทนา บทฟังส้ันๆ ท่ีมีความยาวประมาณ  
1 – 2 นาที ฟังเพื่อความเข้าใจแล้วสามารถจับใจความส าคัญ (main idea) และหารายละเอียด (detail) ได้   

 - Act in compliance with orders, requests, instructions and simple explanations heard. 
 - Specify the topic and main idea and answer questions from listening to dialogues, 
tales and short stories (1-2 minutes). 

 

2.  ผู้เรียนสามารถออกเสียง สระ พยัญชนะ voiced /voiceless sounds และ final sounds  
(-s, -es) ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต.1.1/2), (ต.2.2/1) 
 - Pronounce vowel and consonant sounds (voiced /voiceless sounds) and final 
sounds (-s, -es) by observing the principles of pronunciation. 

 

3.  ผู้เรียนสามารถพูดขอร้อง ออกค าส่ัง ให้ค าแนะน า พูดแบบน าเสนอข้อมูล (Oral presentation/ 
Speech) ความยาวประมาณ 1– 2 นาที สามารถสนทนาโต้ตอบเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษา ท่าทางและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้ (ต.1.1/1), 
(ต.1.1/4) 

 - Use requests and give instructions and clarifications according to the situations. 
 - Verbally describe themselves, their daily routines, experiences and the environment 

around them for about 1 – 2 minutes.  
 - Appropriately ask for and give data and express opinions about what has been 
heard by using language, tone of voice, gestures and manners politely and appropriately by 
observing social manners and culture of native speakers. 
 

 4.  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านบทสนทนา บทอ่านส้ันๆท่ีมี 
ความยาว 80- 100 ค า  หรือส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง  (non-text information) แล้วสามารถหาหัวเรื่อง (topic) 
รายละเอียด (detail)  และใจความส าคัญ (main idea) ได้   (ต.1.1/4), (ต.1.1/3)  
 - Accurately read aloud texts, tales and short poems by observing the principles of 
reading. 
 - Specify the topic and main idea and answer questions from reading dialogues, tales 
and short stories (80-100 words). 
 - Choose/specify the sentences and texts related to non-text information read. 
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 5.  ผู้เรียนสามารถเขียนบรรยาย (Descriptive Writing) ระดับความเรียงส้ันๆ ประมาณ 80-100 ค า 
ในรูปแบบประโยคความรวม (Compound sentence: and, but) โดยใช้ Present simple tense, (ต.
1.1/4), (ต.1.3/1), (ต.1.3/3) และเขียนป้ายประกาศ กฎ กติกา 

 - Write 80-100 words essays to describe themselves, their daily routines, experiences 
and the environment around them by using grammatical structures learnt and non-text 
information. 
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รายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ผู้เรียนจะได้ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน และน าไปใช้ในการฝึกและพัฒนา
ทักษะฟัง พูด อ่านเขียน เพื่อการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนจะได้ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในระดับจับใจความส าคัญ (main idea) และ
หารายละเอียด (detail)  จากบทสนทนา, บทฟังส้ันๆ ประมาณ 1-2 นาที  

ผู้เรียนจะได้ฝึกและพัฒนาทักษะการออกเสียง สระ พยัญชนะ voiced /voiceless  sounds และ 
final sound (-ed) ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย พัฒนาทักษะการพูดแบบน าเสนอ
ข้อมูล (Oral presentation/ Speech) ความยาวประมาณ 1-2 นาที และพัฒนาทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาท่าทางและวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้ 

ผู้เรียนจะได้ฝึกและพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับหาหัวเรื่อง (topic) รายละเอียด 
(detail)  และใจความส าคัญ (main idea) จากบทสนทนา บทอ่านส้ันๆ ประมาณ 80-100 ค า และจากส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง  (non-text information)  

ผู้เรียนจะได้ฝึกและพัฒนาทักษะการเขียนบรรยาย (Descriptive Writing) ระดับความเรียงส้ันๆ 
ประมาณ 80-100 ค า และแนะน าการเขียนแบบพรรณา ระดับความเรียงส้ันๆ ประมาณ 100-120 ค า ใน
รูปแบบประโยคความรวม (Compound Sentence: and, but) โดยใช้ Present simple tense, Present 
progressive, Past simple, Future tense (3 types) และ Sequence words และการเขียนกฎกติกา       
เขียนป้ายประกาศ (non-text information) 
 Learn basic structural sentences and develop in practicing language skills: listening, 
speaking, reading and writing in order to learn how to use English in daily life. 
  Develop listening comprehension for gist (main idea) and specific detail from short 
conversation, texts (1-2 minutes). 
 Develop pronunciation of vowels, consonants (voiced /voiceless sounds) and final 
sound   (-ed). Develop oral presentation/ speech within 1-2 minutes length. Develop making 
short conversations in various situations by using language, tone of voice, gestures and 
manners politely and appropriately by observing social manners and culture of native 
speakers. 
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 Develop reading for main idea and detail from the reading dialogues, tales and short 
stories (80-100 words) and non-text information. 

Develop descriptive writing for 80-100 words essays and introduce narrative wtiting 
for 100-120 words essays by using grammatical structures learnt and practice writing non-text 
information. 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
 

1.  ผู้เรียนฟังบทสนทนา, บทฟังส้ันๆ ท่ีมีความยาวประมาณ 1-2 นาที แล้วสามารถจับใจความส าคัญ 
(main idea) และหารายละเอียด (detail) ได้   

 - Act in compliance with orders requests, instructions and simple explanations heard 
and read. 
 - Specify the topic and main idea and answer questions from listening to dialogues, 
tales and short stories. (1-2 minutes) 
 

2.  ผู้เรียนสามารถออกเสียง สระ พยัญชนะ voiced /voiceless sounds และ final sound (-ed) ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต.1.1/2), (ต.2.2/1) 
 - Pronounce vowel and consonant sounds (voiced /voiceless sounds) and final sound 
(-ed) by observing the principles of pronunciation. 

 

3. ผู้เรียนสามารถพูดขอร้อง ออกค าส่ัง ให้ค าแนะน า แบบน าเสนอข้อมูล (Oral presentation/ 
Speech) ความยาวประมาณ 1-2 นาที สามารถสนทนาโต้ตอบเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษา ท่าทางและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้ (ต.1.1/1), 
(ต.1.1/4) 

 - Use requests and give instructions and clarifications according to the situations. 
 - Speak appropriately to express needs, ask for help and agree and refuse to give 

help in various situations. 
 - Appropriately ask for and give data and express opinions about what has been heard or read. 

- Describe the festivals, important days, lifestyles and traditions of native speakers, 
experiences and the environment around them.  by using language, tone of voice, gestures 
and manners politely and appropriately by observing social manners and culture of native 
speakers. 
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4.  ผู้เรียนอ่านอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน บทสนทนา บทอ่านส้ันๆท่ีมีความยาว 
80-100 ค า หรือส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) แล้วสามารถหาหัวเรื่อง (topic) รายละเอียด 
(detail)  และใจความส าคัญ (main idea) ได้   (ต.1.1/4), (ต.1.1/3)  
 - Accurately read aloud texts, tales and short poems by observing the principles of 
reading. 
 - Specify the topic and main idea and answer questions from reading dialogues, tales 
and short stories (80-100 words). 

 - Choose/specify the sentences and texts related to non-text information read. 
 - Act in compliance with orders, requests, instructions and simple explanations read. 
 5.  ผู้เรียนสามารถเขียนบรรยาย (Descriptive Writing) ระดับความเรียงส้ันๆ ประมาณ 80-100 ค า 
และแนะน าการเขียนแบบพรรณา ระดับความเรียงส้ันๆ ประมาณ 100-120 ค า ในรูปแบบประโยคความรวม 
(Compound sentence: and, but) โ ด ย ใ ช้  Present simple tense, Present progressive, Past 
simple, Future tense (3 types) และ Sequence words และการเขียนกฎกติกา (Regulations) ได้ (ต.
1.1/4), (ต.1.3/1), (ต.1.3/3) 
 - Write descriptive writing for 80-100 words essays and introduce narrative wtiting for 

100-120 words essays about festivals, important days, lifestyles and traditions, experiences 
and the environment around them by using grammatical structures.  
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รายวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                               1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 ทักษะ  
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังบทสนทนา บทความเรื่องส้ันแล้วบอกรายละเอียด ตอบค าถาม สรุป

ใจความส าคัญ   
ฝึกและพัฒนาทักษะการพูดเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของตนเอง และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับไทย  

ฝึกและพัฒนาทักษะ การอ่านออกเสียง ประโยค ข้อความส้ันๆ บทสนทนา บทความเกี่ยวกับวันหยุด 
วันส าคัญ บุคคลส าคัญ ปัญหาส่ิงแวดล้อม บอกรายละเอียด (Detail) สรุปใจความส าคัญ (Main Idea) ฝึกและ
พัฒนาทักษะการเขียนประโยคและข้อความส้ันๆเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของตนเอง ประสบการณ์และกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะโครงสร้างของประโยค  Simple Sentence/Adverb of frequency / 
Present Continuous/Compound Sentence: Connectors and sequences(and/but/so)/ 
Complex sentence (Conditional type I / Type II ) / Past Simple –used to / Future Tense /  
Past Continuous Tense/ Question Tag  

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

Practice and improve four Basic English skills: 
 Improve students’ learning skills, short texts then tell about short details then the 
questions and find the main idea. 
 Improve students’ speaking skills through conversation about daily routine and 
comparing the cultural similarities and differences between Thais and native speakers. 

Improve students’ pronunciation of various kinds of sentences, short messages, 
holidays, important days, famous people, environment problems and can tell the detail, 
themain idea. Practice and improve structural sentences and short messages about daily life, 
activities and experience. 

Practice and improve structural sentences: Simple Sentence/Adverb of frequency / 
Present Continuous/Compound Sentence: Connectors and sequences (and/but/so) / 
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Complex sentence (Conditional type I / Type II ) / Past Simple –used to /  Future Tense / 
Past Continuous Tense/ Question Tag  

Encourage learners to appreciate language learning and apply them with virtue, 
ethics and value appropriately. 

 
ตัวชี้วัด (Indicators) 
           1. นักเรียนสามารถฟังบทสนทนา, บทฟังส้ันๆ ประมาณ 2-3 นาที และบอกใจความส าคัญของการ
ฟังและตอบค าถามได้ (ต .1.1 /4) Students are able to listen to dialogues, short information for 
about             2-3- minutes and tell the main idea and answer questions (FL1.1 Gr. 8/4) 
           2. นักเรียนสามารถพูดสนทนาโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้
ภาษาท่าทางและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้(ต .1.1/1),(ต.1.1/4) Students are 
able to speak to exchange data about themselves, various matters around them and various 
situations by using gestures and culture appropriate to their ages and learning level.           
(FL1.1 Gr. 8/1), (FL1.1 Gr. 8/4) 
           3. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค า (voiced /voiceless sounds, vowels/consonants/ final  
sound – s, es,) pronunciation /s/, /z/, /iz/ pronunciation /t/ , /d/,/id/ Intonation in 
question/Homophoneได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย (ต .2.1/1),(ต.2.2 /1) 
Students are able to pronounce the  words(voiced /voiceless sounds, vowels/consonants/ 
final sound –s, es) pronunciation /s/,/z/,/iz/ Intonation in question Homophone correctly 
rules with various data from the media. (FL2.1 Gr. 8/1), (FL2.2 Gr. 8/1) 
           4. นักเรียนสามารถอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับหาหัวเรื่อง (topic) รายละเอียด (detail) และ
ใจความ ส าคัญ (main idea) จากบทอ่านส้ันๆ ประมาณ 80-100 ค า หรือส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information) Students are able to read, choose the topic, main idea and main idea from 
short text with    200-250 words or non-text information 
5. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในการฝึกทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและนักเรียนสามารถเขียนข้อความ ความเรียง
ส้ันๆ  ประมาณ 150 ค า ในรูปแบบประโยคความเดียว (Simple sentence)  : Present Simple Tense 
Adverb of frequency / Present Continuous, ป ร ะ โ ย ค ค ว า ม ร ว ม  (Compound sentence) :  
Connectors and sequences (and/but/so)  แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค ค ว า ม ซ้ อ น  Complex sentence  
(Conditional type I /Type II ) /Past Simple – used to/Future Tense/Past Continuous Tense/ 
Question Tag Student are able to use structural sentences, apply in practicing language skills 
: listening, speaking, reading and writing in order to learn how to use English  in daily life and 
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students are able to write short essay (150 words) in form of  1.Simple sentence)  :  Present 
Simple Tense /Adverb of frequency / Present Continuous 2.Compound sentence :  
Connectors and sequences (and/but/so)and Complex sentence (Conditional type I / Type II ) 
/ Past Simple –used to /  Future Tense / Past Continuous Tense/ Question Tag  
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รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 ทักษะ  
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังข้อความ บทสนทนาส้ันๆ ข่าวสาร บทอ่าน บทความ ประมาณ 2-3 นาที 
แล้วตอบค าถาม จับใจความส าคัญ(Main idea) ระบุรายละเอียด (Detail) และแสดงความคิดเห็นโดยการพูด
และเขียน 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมและประสบการณ์  ถามและบอกทิศทาง 
สถานท่ีท่องเท่ียว  กิจกรรมวันหยุด การซื้อสินค้า การเปล่ียนคืนสินค้า การขออนุญาต การตอบรับ ปฏิเสธ พูด
บรรยายอาคาร พูดเปรียบเทียบวิธีการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดภูมิล าเนาของตนเอง และของผู้อื่นพูด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยี ความชอบเกี่ยวกับรายการทีวี   แสดงความคิดเห็นคล้อยตามในกรณี
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการแสดงความห่วงใยในสุขภาพของเพื่อน การจัดตาราง
นัดหมายกับเพื่อน น าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้า (Group Work Project work presentation) 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ(Main idea)  หารายละเอียด(Detail) จากบท
สนทนา บทอ่าน บทความ ความยาวประมาณ 120 – 230 ค า ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง(non-text information) 
เช่นข้อมูลกราฟวงกลม (Pie chart)ป้ายประกาศเตือน (Warning signs) 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการเขียนข้อความส้ันๆเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน  บรรยายลักษณะของ
อาคารสถานท่ีส าคัญ (Landmark) เปรียบเทียบวิธีการเดินทาง เขียนข้อมูลจังหวัดภูมิล าเนาของตนเอง และ
เปรียบเทียบกับผู้อื่น เขียนบทความแสดงความคิดเห็น Pros and Consเกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยีความชอบ
เกี่ยวกับรายการทีวีเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมเป็นความเรียงส้ันๆ จ านวน 100-120 ค า โดยใช้
ประโยคความเดียว ความรวมและความซ้อน 

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะโครงสร้างของประโยค  Present Perfect Tense / Agreement  /Simple 
sentence ( Quantity / modal verb ) Complex sentence (Comparison form / Relative clause / 
adjective clause/ active voice/ passive voice)  

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 
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Practice and improve four Basic English skills: 
Improve students’ skills from listing to short texts, short passages, dialogues, 

news, and articles (2-3 minutes in length) then answer the questions, find the main 
ideas, tell about supporting details and give opinions. 

Improve students’ speaking skill through conversations about activities and 
experiences, buying and exchanging the products, asking permission, describing the 
places and comparing the data concerned to their hometown and the others, giving 
the opinions ( pros and cons )about technology devices, T.V. programs, making 
arrangement and presenting group work  role- play and project work. 

Improve students’ reading skill for finding main idea and supporting detail 
from texts, short passages, dialogues and non-text information (120-150 words)  

Improve students’ writing skill, using simple sentence, compound sentence 
and complex sentence in writing such as short passage about school’s rules and 
regulations, describing important landmark, comparing and giving data about their 
hometown to the others, giving pros and cons about using technology devices, T.V. 
programs, and interesting  social events in 100-120 words in length. 

Practice and improve structural sentences : Present Perfect Tense / 
Agreement  /Simple sentence ( Quantity / modal verb ) Complex sentence 
(Comparison form / Relative clause / adjective clause/ active voice/ passive voice)  

Improve students’ efficiently  information technology. 
 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
1.   นักเรียนสามารถสามารถฟังบทสนทนา , บทฟังส้ันๆ ประมาณ 2-3 นาที และบอกใจความส าคัญ 
     บอกรายละเอียดของการฟังและตอบค าถามได้  (ต.1.1 /4)  
     Students are able to listen to dialogues, short information for about 2-3- minutes and 
tell  

 the main idea , the detail and answer questions (FL1.1 Gr. 8/4) 
2.   นักเรียนสามารถพูดสนทนาโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและในสถานการณ์ต่างๆโดย 
     ใช้ภาษาท่าทางและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้(ต.1.1 /1), (ต.1.1 /4), 
     Students can practice speaking  to exchange data about themselves, various matters  
     around them and various situations by using gestures and culture appropriate to their  
     ages  and learning level.(FL1.1 Gr. 8/1),  (FL1.1 Gr. 8/4) 
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3.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค า (voiced/voiceless sounds, vowels/  consonants/  
     final sound –s, es)Intonation : exclamation/linking soundได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงโดย 
     ใช้ส่ือท่ีหลากหลาย(ต.2.1/1),(ต.2.2 /1) 
    Students can practice pronunciation of words  (voiced/voiceless sounds, vowels/   
    consonants/ final sound –s, es)Intonation : exclamation/linking sound appropriate to  
    pronunciation rules with various data from the media.(FL2.1 Gr. 8/1), (FL2.2 Gr. 8/1) 
4.  นักเรียนสามารถอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับหาหัวเรื่อง (topic) รายละเอียด (detail)และใจความส าคัญ  
     (main idea) จากบทอ่านส้ันๆ ประมาณ 200-250ค า หรือส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) 
    Students can practice reading skills Choose the topic, main idea and main idea from short  
    text with 200-250 words or non-text information(FL2.1Gr. 8/1), (FL2.2Gr. 8/1) 
5.  นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในการฝึกทักษะฟัง   
    พูด อ่าน เขียน เพื่อการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและนักเรียนสามารถเขียนข้อความ  
    ความเรียงส้ันๆ (Descriptive Writing) ประมาณ 150 ค า ในรูปแบบประโยคความเดียว (Simple  
    sentence)  :  ประโยค  Present Perfect Tense / Agreement / Simple sentence ( Quantity /  
    modal verb ) Complex sentence (Comparison form / Relative clause / adjective clause/  
    active voice/ passive voice) / A for – and – against article 
    Student are able to use structural sentences, apply in practicing language skills : listening,  
    speaking, reading and writing in order to learn how to use English in daily life and student  
    can practice writing skills , short essay (150 words) in form of 1.Simple sentence):  
    (Simple sentence)  :  ประโยค  Present Perfect Tense / Agreement/  Simple sentence  
    (Quantity / modal verb ) Complex sentence (Comparison form / Relative clause /  
    adjective clause/ active voice/ passive voice) / A for – and – against article 
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รายวิชา อ23101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ผู้เรียนได้ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟังเกี่ยวกับบทสนทนา  บทความ เรื่องราวส้ัน ๆ (Listening for gist) 

เกี่ยวกับข่าว สถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ (listening for specific information) บทความทางวิชาการ 
(listening for detailed understanding) ประมาณ 3 นาที 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน พูดแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องท่ีสนใจ และน าเสนอผลงานในเรื่องท่ีศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์ ของผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ 

ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญเปรียบเทียบและหารายละเอียดของเรื่องท่ี
อ่านเกี่ยวกับข่าว สถานการณ์ บทความต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนเล่าเรื่องและเปรียบเทียบเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัว ความเรียงส้ัน  
ประมาณ 150 - 200 ค า ในรูปแบบประโยคความเด่ียว ความรวมและความซ้อน อย่างสร้างสรรค์    
 Study in complicated grammatical structure with types of tense. 
 Practice  listening for gist about conversations, articles and short stories, listening for 
specific information about news, situations and events as well as listening for detailed 
understanding about 3 minute-long academic article. 
 Practice conversational skill about daily life. Express opinion on interests and do 
presentation of students’ case study and experience creatively. 
 Practice reading for gist, comparison and detailed information about news, situations 
and articles from text and non-text. 
 Practice writing 150-200 words essays (Narrative writing,Compare-Contrast Writing ) by 
using grammatical structures learnt 
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ตัวชี้วัด (Indicators) 
มฐ ต1.1 ม. 3/1   ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน     
F1.1 M.3/1  Act in compliance with requests, instructions, clarifications and  
  explanations heard and read. 
 
มฐ ต1.1 ม. 3/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
F1.1 M.3/2  Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems by  
   observing the principles of reading. 
 
มฐ ต1.1 ม. 3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น 
   เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง 
   ประกอบ 
F1.1 M.3/4  Choose/specify the topic, main idea and supporting details and   

Express opinions about what has been heard and read from various  
types of media, as well as provide justifications and examples for  
illustration. 

 
มฐ ต1.2 ม. 3/2  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
F1.2 M.3/2   Use requests appropriately and give instructions, clarifications and 

 explanations. 
 
มฐ ต1.2 ม. 3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
   ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
F1.2 M.3/3   Speak and write appropriately to express needs, offer help and agree  
   and refuse to give help in various situations. 
 
มฐ ต1.2 ม. 3/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   เรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
F1.2 M.3/4   Speak and write appropriately to ask for and give data, explain, 

 compare and express opinions about what has been heard or read. 
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มฐ ต1.3 ม. 3/1    พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น 
   ต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ ของสังคม  
F1.3 M.3/1   Speak and write to describe themselves, experiences/ matters/ various 

 issues of interest to society. 
มฐ ต1.3 ม. 3/2    พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ 
   ตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/ เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ    ท่ีอยู่ในความสนใจ ของ 
   สังคมท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ /สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ 
   สังคม 
F1.3 M.3/2   Speak and write to summarise the main idea/theme and topic 

identified  from analysis of matters/news/incidents/situations of 
interest to  

  society. 
มฐ ต1.3 ม. 3/3    พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมท้ัง 
   ให้เหตุผลประกอบ 
F1.3 M.3/3   Speak and write to express opinions about activities, experiences and  
  incidents, as well as provide justifications. 
 
มฐ ต2.1 ม. 3/1   เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม    
   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
F2.1 M.3/1  Choose the language, tone of voice, gestures and manners 

appropriate  to various persons and occasions in accordance with 
the social manners  and culture of native speakers. 

 
มฐ ต3.1 ม. 3/1   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก 
   แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
F3.1 M.3/1   Search for, collect and summarise the data/facts related to other  
  learning areas from learning sources, and   present them through  
  speaking/writing. 
 
มฐ ต4.1 ม. 3/1   ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
   ชุมชน และสังคม 
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F4.1 M.3/1   Use language for communication in real situations/simulated situations  
  in the classroom, school, community and society. 
 
มฐ ต4.2 ม. 3/1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
   และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
F4.2 M.3/1  Use foreign languages in conducting research, collecting and 

summarising knowledge and various data from the media and 
different learning sources for further education and livelihood. 
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รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าบธิบายรายวิชา 

ศึกษาโครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
พัฒนาทักษะการฟังเกี่ยวกับบทสนทนา  บทความ เรื่องราวส้ัน ๆ (listening for gist) เกี่ยวกับ

ข่าว สถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ  (listening for specific information)  บทความทางวิชาการ (listening 
for detailed understanding) ประมาณ 3-5 นาที 

พัฒนาทักษะการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน พูดแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องท่ีสนใจ และน าเสนอผลงานในเรื่องท่ีศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์ ของผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ 

พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ เปรียบเทียบและหารายละเอียดของเรื่องท่ีอ่าน
เกี่ยวกับข่าว สถานการณ์ บทความต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง 

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนเปรียบเทียบเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัว ความเรียงส้ัน ๆ 
ประมาณ 150 - 200 ค า ในรูปแบบประโยคความเด่ียว ความรวมและความซ้อน อย่างสร้างสรรค์ 

Study in complicated grammatical structure. 
 Develop listening for gist about conversations, articles and short stories, listening for 
specific information about news, situations and events as well as listening for detailed 
understanding about 3 minute -long academic article. 
 Develop conversational skill about daily life. Express opinion on interests and do 
presentation of students’ case study and experience creatively. 
 Develop reading for gist, comparison and detailed information about news, situations 
and articles from text and non-text. 
 Practice and develop compare-contrast writing about experience and essay with 150-
200 words by using simple, compound and complex sentence creatively.  
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ตัวชี้วัด (Indicators) 
 
มฐ ต1.1 ม. 3/1    ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน าค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
F1.1 M.3/1  Act in compliance with requests, instructions, clarifications and explanations 

heard and read. 
มฐ ต1.1 ม. 3/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
F1.1 M.3/2  Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems by 

observing the principles of reading. 
มฐ ต1.1 ม. 3/3 ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  
F1.1 M.3/3  Specify and write various forms of non-text information related to sentences 

and texts heard or read. 
มฐ ต1.1 ม. 3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี 
  ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
F1.1 M.3/4  Choose/specify the topic, main idea and supporting details and express 

opinions about what has been heard and read from various types of media, 
as well as provide justifications and examples for illustration. 

 
มฐ ต1.2 ม. 3/1  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ใน 
   ความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
F1.2 M.3/1  Converse and write to exchange data about themselves, various matters 

around them, situations, news and matters of interest to society, and 
communicate the data continuously and appropriately. 

มฐ ต1.2 ม. 3/2 ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
F1.2 M.3/2  Use requests appropriately and give instructions, clarifications and 

explanations. 
มฐ ต1.2 ม. 3/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 
  ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
F1.2 M.3/3  Speak and write appropriately to express needs, offer help and agree and 

refuse to give help in various situations.  
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มฐ ต1.2 ม. 3/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง 
  หรืออ่านอย่างเหมาะสม 
F1.2 M.3/4  Speak and write appropriately to ask for and give data, explain, compare and 

express opinions about what has been heard or read. 
มฐ ต1.2 ม. 3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
F1.2 M.3/5  Speak and write to describe their own feelings and opinions about various 

matters, activities, experiences and news/incidents, as well as provide 
justifications appropriately. 

 
มฐ ต1.3 ม. 3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ  ท่ี 
  อยู่ในความสนใจของสังคม 
F1.3 M.3/1  Speak and write to describe themselves, experiences/ matters/ various issues 

of interest to society. 
มฐ ต1.3 ม. 3/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/ 
  สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
F1.3 M.3/2  Speak and write to summarise the main idea/theme and topic identified from 

analysis of matters/news/incidents/situations of interest to society. 
มฐ ต1.3 ม. 3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมท้ังให้ 
  เหตุผลประกอบ 
F1.3 M.3/3  Speak and write to express opinions about activities, experiences and 

incidents, as well as provide justifications. 
 
มฐ ต2.1 ม. 3/1 เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และ 
  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
F2.1 M.3/1  Choose the language, tone of voice, gestures and manners appropriate to 

various persons and occasions in accordance with the social manners and 
culture of native speakers. 
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มฐ ต2.1 ม. 3/2 อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
F2.1 M.3/2  Describe the lifestyles, customs and traditions of native speakers. 
มฐ ต2.1 ม. 3/3 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
F2.1 M.3/3  Participate in/organise language and cultural activities in accordance with their 

interests. 
 
มฐ ต2.2 ม. 3/1เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   
  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
F2.2 M.3/1  Compare and explain similarities and differences between pronunciation of 

various kinds of sentences in accordance with structures of sentences in 
foreign languages and Thai language. 

มฐ ต2.2 ม. 3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม 
  ของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
F2.2 M.3/2  Compare and explain similarities and differences between the lifestyles and 

culture of native speakers and those of Thais, and apply them appropriately. 
 
มฐ ต3.1 ม. 3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้  
  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
F3.1 M.3/1  Search for, collect and summarise the data/facts related to other learning  
  areas from learning sources, and   present them through speaking/writing. 
 
มฐ ต4.1 ม. 3/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน  
  และสังคม 
F4.1 M.3/1  Use language for communication in real situations/simulated situations in the 

classroom, school, community and society. 
 
มฐ ต4.2 ม. 3/1ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
F4.2 M.3/1  Use foreign languages in conducting research, collecting and summarising 

knowledge and various data from the media and different learning sources for 
further education and livelihood. 
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มฐ ต4.2 ม. 3/2 เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
F4.2 M.3/2  Disseminate/convey to the public data and news about the school, 

community and the local area in foreign languages. 
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รายวิชาเพิ่มเตมิกลุ่ม 1 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

1. ท20201 การเขียนเชิงวิชาการ 1          2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
   THA20201 Academic Writing 1 
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รายวิชา ท20201 การเขียนเชิงวิชาการ 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                               1.0 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ กระบวนการ และฝึกการเขียนสารคดี บทความทางวิชาการ 
รายงานเชิงวิชาการ และโครงงานอย่างมีคุณภาพ 
  
ตัวชี้วัด 

1. บอกความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการเขียน สารคดี บทความทางวิชาการ รายงานเชิง
วิชาการ และโครงงาน 

2. เขียนสารคดี บทความวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ และโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 1 
1.  ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
       MAT20201 Supplementary Mathematics 1 
2.  ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
       MAT20202 Supplementary Mathematics 2 
3.  ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
       MAT20203 SupplementaryMathematics 3 
4.  ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
       MAT20204 Supplementary Mathematics 4 
5.  ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
       MAT20205 Supplementary Mathematics 5 
6.  ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
       MAT20206 Supplementary Mathematics 6 
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รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี ้

 รูปเรขาคณิต  ความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียม  จุดภายในและจุดภายนอก  แทนแกรม 
 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับ   การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  และตัว

คูณร่วมน้อย  (ค.ร.น.) ของจ านวนนับ  การหา ห.ร.ม.  แบบยุคลิด  การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 แบบรูป  แบบรูปของรูปเรขาคณิตและจ านวนนับ  แบบรูปของจ านวน (พาลินโดรม)  ล าดับฟิโบนักชี  

 จ านวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ การเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข 

 การประยุกต์ของจ านวนเต็ม  การค านวณโจทย์การบวก ลบ คูณ  หารท่ีมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บ
ก ากับ การค านวณโจทย์โดยใช้วงเล็บเพื่อการจัดกลุ่มจ านวน การประยุกต์จ านวนเต็มและเลขยกก าลัง  
 ข่ายงาน  จ านวนจุดยอดคู่ จุดยอดค่ี การสร้างข่ายงาน  

 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

2.  ผลการเรียนรู้ 

    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับความยาวของด้านท่ีสามของรูป
สามเหล่ียมใด ๆ ได้ 

2. หาตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับท่ีก าหนด   
3. หาตัวหารร่วมมากของจ านวนนับโดยข้ันตอนวิธีแบบยุคลิด  
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4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของ
จ านวนนับ หรือเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  

5. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบรูปของรูปเรขาคณิตและจ านวนนับท่ีก าหนดให้ได้ 
6. หาจ านวนนับท่ีเป็นพาลินโดรม และสร้างพาลินโดรมจากจ านวนท่ีก าหนดให้ได้ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนในล าดับฟิโบนักชีและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
8. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
9. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน  หาค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ และเปล่ียน

ฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆได้ 
10. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้ 
11. อธิบายความหมายจุดยอดคู่และจุดยอดค่ีและตรวจสอบได้ว่าข่ายงานท่ีก าหนด ผ่านได้ หรือ 
     ผ่านไม่ได้ 
12. หาจ านวนจุดยอดคู่และจุดยอดค่ีของข่ายงาน  สร้างข่ายงานจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ

แนวคิด  
15. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
17. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 

เซตและฟังก์ชัน  เซต  การด าเนินการของเซต  แผนภาพเวนน์-ออยเลอร ์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  คู่อันดับ  ผลคูณคาร์ทีเซียน  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน   ตัวอย่างของ

ฟังก์ชันท่ีควรรู้จัก 

 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย  ข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับของประโยค

เงื่อนไข  การตรวจสอบค่าความจริง   

 เวกเตอร์ในสองมิติ  การบวกและการลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์   

การประมาณค่า    ค่าประมาณ  การปัดเศษ  การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้โจทย์

ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า 

 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 

2.  ผลการเรียนรู้ 

     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ สามารถหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน  
และคอมพลีเมนต์ได้ 

2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
3. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
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4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
5. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
6. หาผลบวกของเวกเตอร์  ผลลบของเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ได้ 
7. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผล

ของค าตอบท่ีได้จากการค านวณ 

8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ

แนวคิด  
10. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
12. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การประยุกตเ์กี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละในชีวิตจริง   
พื้นที่รูปเรขาคณิต การหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้เชิงปริภูมิ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี

รูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้เชิงปริภูมิ 
ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ความหมายและลักษณะเกี่ยวกับฟังก์ชัน 

เอกซ์โพแนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สมบัติของลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม 
รากที่ n และการด าเนินการ รากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n  การด าเนินการของจ านวนในรูป 

a   เมื่อ a   0  การหารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป x 2 y  
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน 

สอบสวน (Inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind 
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
2.  ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้นักเรียนสามารถ 

1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละได้ 
2. สามารถหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้เชิงปริภูมิได้ 
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นท่ีรูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้เชิงปริภูมิได้ 
4. บอกความหมายและลักษณะเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
5. เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและฟังกชั์นลอการิทึมท่ีก าหนดให้ได้ 
6. น าสมบัติของลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
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7. หารากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนด 
8. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ  ผลหารของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a   เมื่อ a   0   
9. หารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป x 2 y  ได้ 
10. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้รากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n   
11. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
12. ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
13. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
15. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป        

     เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ   

16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
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รายวิชา ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
การหารพหุนาม การหารพหุนามด้วยพหุนาม การหารพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง ผลต่างของก าลังสอง วิธีท า

เป็นก าลังสองสมบูรณ์ และทฤษฎีบทเศษเหลือ 
เศษส่วนของพหุนาม การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการเศษส่วนของ            

พหุนาม โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนาม 
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน 

สอบสวน (Inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind 
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
2.  ผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้นักเรียนสามารถ 

1. สามารถหาผลลัพธ์จากการหารพหุนามด้วยพหุนามในกรณีท่ีได้ผลลัพธ์เป็นพหุนามและ 
ไม่เป็นพหุนามได้ 
2. สามารถหาผลลัพธ์จากการหารพหุนามด้วยพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือได้ 
3. สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้สมบัติการแจกแจงได้ 
4. สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้ผลต่างของก าลังสองได้ 
5. สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้วิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
6. สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือได้ 
7. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของพหุนามได้ 
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8. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
9. แก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนามได้  
10. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
11. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
12. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 
14. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป 

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ   

15. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
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รายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง   

เรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง 
เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง และระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ภาคตัดกรวย 
 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การ
อภิปราย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจน
สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้  ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 

2. ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆ ท่ีแปรผันต่อกัน 
2. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผัน 
3.  หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
4. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน  เส้นต้ังฉาก และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 
6. จ าแนกสมการวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา 
7.  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

11. เช่ือมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
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รายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                               1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบ

สมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ท่ี x การหา

อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร 

ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปฏิยานุพันธ์ การหาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันโดยใช้สูตร 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การ
อภิปราย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจน
สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้  ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 

2. ผลการเรียนรู้ 

1. แก้ระบบสมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง 
2. หาลิมิตของฟังก์ชันท่ีก าหนด 
3. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ีก าหนด 
4. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันท่ีก าหนด 
5. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันท่ีก าหนด 
6. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
7. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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8. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน 
10. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ   
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 

1. ว20201 การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์            3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต 
SCI20201  Scientific Inquiry  

2. ว20202  เริ่มต้นกับโครงงาน             3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 
SCI20202  Starting a Project 

3. ว20203  โครงงาน 1                       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI20203 Project 1   

4. ว20203  โครงงาน 2                    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI20203 Project 2   

5. ว20205  การส่ือสารและการน าเสนอ           2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI20205 Communication and Presentation 

6. ว20206 การออกแบบและเทคโนโลยี    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
    SCI20206 Basic Design and Technology   
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รายวิชา ว20201 การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์ตรงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติท้ังเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อตั้งค าถามท่ีน าไปสู่การสืบเสาะ การใช้เหตุผลและจินตนาการ 
การทดลอง การลงข้อสรุปจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลเพื่อหาค าตอบ การเสนอผลการสืบเสาะในรูปแบบการ
น าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ท้ังแบบบรรยายหรือรายงานหรือรูปแบบอื่น 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การท างานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาทักษะในการท างานกับผู้อื่น พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อหาค าตอบในส่ิงท่ี
สงสัยผ่านกระบวนการสืบเสาะเพื่อต่อยอดการท าโครงงาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายกระบวนการสร้างความรู้และจุดเริ่มของการเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมเหตุสมผล 
3. สังเกต วิเคราะห์ สถานการณ์และต้ังประเด็นค าถาม (ก าหนดปัญหา) จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
5. ออกแบบและทดสอบเพื่อตอบค าถามท่ีสงสัยตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
6. อภิปรายกลุ่ม เพื่อหาข้อผิดพลาด และหาข้อมูลสนับสนุนผลการทดลอง 
7. อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากหลักฐาน  เช่ือมโยงหลักการและน า

ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมมาสนับสนุน 
8. แก้ปัญหาจากค าถามรอบตัวด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปอย่างเหมาะสมโดยใช้

ฐานข้อมูลจากกิจกรรม 
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รายวิชา ว20202 เริ่มต้นกับโครงงาน 
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะห์ประเภทของโครงงาน ค้นคว้าส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงงาน
งานวิจัยและแหล่งความรู้ต่างๆ  ท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้มาใช้ประกอบการศึกษาโครงงานเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อ
โครงงาน น าเสนอประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ พร้อมอธิบายท่ีมาและความส าคัญ ด าเนินการวางแผนและ
รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบขั้นตอนการ
ด าเนินการและน าเสนอในรูปแบบเค้าโครงโครงงาน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ประเภทของโครงงาน 
2.  ก าหนดหัวข้อและต้ังสมมติฐานจากประเด็นปัญหาท่ีสนใจ 
3.  ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ 

        4.  ออกแบบ วางแผน ก าหนดขอบเขตและล าดับข้ันตอนการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องท้ังในเชิงปริมาณ 
             และคุณภาพ 
        5.  เขียนและน าเสนอเค้าโครงโครงงานในรปูแบบท่ีก าหนด
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รายวิชา ว20203 โครงงาน 1   
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ออกแบบ วางแผน ทดลองหรือด าเนินการเบ้ืองต้น และวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงงาน น าเสนอข้อมูลท่ีได้อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาช้ินงานให้เหมาะสม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน  
 
ตัวชี้วัด 
 1. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงงาน 
 2. ออกแบบ วางแผน ก าหนดขอบเขตและล าดับขั้นตอนการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
 3. ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองหรือผลการด าเนินงานเบื้องต้น เพื่อประเมินความเป็นไปได้
ของโครงงาน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 4. น าเสนอผลการด าเนินงานตามรูปแบบท่ีก าหนด 
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รายวิชา ว20204 โครงงาน 2   
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ด าเนินการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีท่ีถูกต้องและเหมาะสม อภิปรายและ
สรุปผลการทดลอง/ผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังเขียนรายงานการด าเนินงานตามรูปแบบท่ีก าหนด  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน  
 
ตัวชี้วัด 

1. เก็บข้อมูลผลการทดลองหรือผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม 
3. อภิปราย และสรุปผลการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองหรือผลการด าเนินงานให้

สอดคล้อง ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
4. เขียนรายงานการด าเนินงานได้ถูกต้องตามรูปแบบท่ีก าหนด 
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รายวิชา ว20205 การสื่อสารและการน าเสนอ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ น าเสนอโครงงานใน
รูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจและตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน  
 
ตัวชี้วัด 
 1. น าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานในรูปแบบรายงาน 

 2. น าเสนอโครงงานในรูปแบบการบรรยายด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) และโปสเตอร์ 
3. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ต่อสาธารณชน 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

215 

 

รายวิชา ว20206 การออกแบบและเทคโนโลย ี
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเขียนแบบ   การใช้งาน การบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ   การใช้เส้นและการเขียนตัวอักษร การบอกขนาดและมาตราส่วน  
การอ่านและการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ ภาพสามมิติแบบ OBLIQUE และแบบ ISOMETRIC การอ่าน
และการเขียนภาพฉาย ศึกษาเรื่องไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การต่อวงจรไฟฟ้า และการวัดปริมาณทาง
ไฟฟ้าด้วยการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน 

มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ เขียนภาพสามมิติและภาพฉายจากแบบจ าลอง มีทักษะ
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือช่างพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มี
ระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย 

 
ตัวชี้วัด 

1. บอกความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ของการเขียนแบบ 
2. สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถเขียนเส้นและตัวอักษรได้อย่างเหมาะสม 
4. บอกขนาดและมาตราส่วนท่ีใช้ในการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถอ่านและเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติและประยุกต์ใช้ได้ 
6. สามารถอ่านและเขียนภาพ  3  มิติ  แบบ  OBLIQUE  และ ISOMETRIC ได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถอ่านและเขียนภาพฉายในด้านต่างๆ จากภาพ 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง 
8. สามารถอธิบาย หลักการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
9. อธิบายหน้าท่ี การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
10. สามารถอธิบายความแตกต่างของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน และแบบผสมได้ 
11. สามารถเขียนวงจรไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
12. สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
13. สามารถใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
14. สามารถแก้ปัญหาโดยการออกแบบและสร้างช้ินงานท่ีมีระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

ปลอดภัย 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 

 1. ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
 SOC21231 Civic Duty 1 
 2. ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
 SOC21232 Civic Duty 2 
 3. ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
 SOC22233 Civic Duty 3 
 4. ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
 SOC22234 Civic Duty 4 
 5. ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
 SOC23235 Civic Duty 5 
 6. ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
 SOC23236 Civic Duty 6 
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รายวิชา ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความส าคัญและการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน 
ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง 
การระงับ 
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ตัวชี้วัด 
1. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
2. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
3. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
6. อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
7. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้ อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็น คุณค่าและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการ
ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบั ติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน 
ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง 
การระงับ 
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ตัวชี้วัด 
1. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
2. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
3. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
6. อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
7. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย เห็นคุณค่า  อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เป็นแบบอย่างและแนะน า ผู้อื่น ให้มีความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ 
การตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าใจความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน 
ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม  ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย 
การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ตัวชี้วัด 
1. แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
2. เห็นคุณค่า  อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
3. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 

และรู้ทันข่าวสาร 
6. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
7. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า  
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ  ความขยัน  อดทน หลักการทรงงาน ใน
เรื่อง ภูมิสังคม  ขาดทุนคือก าไร   และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่
แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม  ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย 
การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ตัวชี้วัด 
1. แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
2. เห็นคุณค่า  อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
3. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 

              และรู้ทันข่าวสาร 
6. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
7. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่อง การแสดงความ
เคารพ  การสนทนาการแต่งกาย  การมีสัมมาคารวะ แสดงออก  เห็นคุณค่า  อนุรักษ์  สืบสาน และ
ประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
 ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  
ในเรื่อง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจา 
ดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
ในเรื่อง ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  
อดทน  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ตัวชี้วัด 
1. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า  อนุรักษ์   สืบสาน  และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และ 

ภูมิปัญญาไทย 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคล

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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รายวิชา ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่อง การแสดงความ
เคารพ  การสนทนาการแต่งกาย  การมีสัมมาคารวะ แสดงออก  แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า  อนุรักษ์   สืบสาน และประยุกต์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ  
ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่าง
สันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ในเรื่อง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่อง ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้
สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ตัวชี้วัด 
1. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า  อนุรักษ์  สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาไทย 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคล

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 
   ภาษาอังกฤษ   

1. อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1     1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
  ENG20201 Listening and Speaking 1 

2. อ20202 ภาษาอังกฤษรอบรู้       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20202 Thematic English 

3. อ20203 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
  ENG2023 Creative Writing 
   ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (เลือกเรียนได้ 1 รายวิชา) 

4. จ20201 ภาษาจีน 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
   CHI20201 Chinese 1  

5. ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
    JAP20201 Japanese 1 

6. ย20201 ภาษาเยอรมัน 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
    GER20201 German 1 

7. ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศส 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

    FRE20201 French 1 
8. ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

    KOR20201 Basic Korean 
9. ม20201 ภาษามลายู 1   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

    ML20201 Melay 1 
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รายวิชา อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ภาษาท่ีใช้ส่ือสาร
ระหว่างบุคคล การใช้ภาษาในการแนะน าตนเอง เพื่อนและบุคคลใกล้ตัว ตลอดจนฝึกการใช้ส านวนการ
โต้ตอบ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น การพูดเพื่อแสดงความ
ต้องการ การยื่นข้อเสนอและการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฏิเสธ การขอร้องและการตอบ
รับการขอร้อง การขอค าแนะน าและการให้ค าแนะน า การช้ีแจงด้วยค าอธิบายง่ายๆ เช่น การท าอาหาร
และเครื่องด่ืม การอ่านสลากยาและการใช้ยา การถามและการบอกทิศทาง การอ่านคู่มือเพื่อใช้อุปกรณ์
ส านักงาน การแสดงความเห็นต่อหัวข้อสนทนา นิทาน  เรื่องส้ันจากส่ือประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ ค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเอง น าส่ิงท่ีเรียนรู้ ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและสถานการณ์จริง มีจิตใจเปิดกว้าง 
ปรับเปล่ียนข้อมูล ความคิดของตนเอง กับส่ิงใหม่ ท่ีได้เรียนรู้ เพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนในอนาคต และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและประเทศต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 

1.  ฟังและออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยคค าส่ัง ขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย  
2.  ฟังและพูดค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ   
3.  บอกและปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ  เช่น วิธีการใช้ยา การบอกทิศทาง และการใช้อุปกรณ์  
4.  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องส้ัน หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 
     เว็บไซด์  
5.  พูดประโยคข้อความ ท่ีใช้แนะน าตนเอง เพื่อนและบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ   

การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
       6.  พูดแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  
               ในสถานการณ์ต่างๆ 
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รายวิชา อ 20202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

บูรณาการความรู้ภาษาต่างประเทศกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อาหาร สุขภาพ กีฬา 
นันทนาการ ดนตรีและศิลปะ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ข่าว เรื่องส้ัน เว็บไซต์ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก โดยน า
ความรู้รอบด้านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แลกเปล่ียนความรู้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
และมีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 

1. ใช้ภาษาเพื่อศึกษา แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงต่างๆ ใน
โลก  

2. วิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร จากส่ือและแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษ  น ามาประยุกต์ใช้ในประจ าวัน  
3. ศึกษา สรุป และอภิปรายข้อมูล ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ จากเว็บไซต์ของ

ต่างประเทศ 
4. อภิปราย เปรียบเทียบ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และต่างประเทศ 
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รายวิชา อ20203 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลวิธีและหลักการเขียนแบบสร้างสรรค์ (Creative writing) ท าความเข้าใจรูปแบบ ลักษณะ
การใช้ภาษา ส านวนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท่ีใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆอย่างถูกต้อง 
สามารถเขียนเพื่อน าเสนอแนวความคิด เนื้อหา เรื่องราวได้อย่างชัดเจน มีความทันสมัยและน่าสนใจพร้อม
ท้ังสามารถเขียนเนื้อหาท่ีสอดแทรกเจตคติและค่านิยมท่ีดี เพื่อเผยแพร่งานเขียนให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตใจท่ีเปิดกว้าง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ส่ิงใหม่ๆ และศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนเพื่อน าเสนออันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและประเทศในอนาคต 

 
ตัวชี้วัด 

1. เข้าใจรูปแบบ วิธีการ ลักษณะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
2. ใช้ภาษา ส านวน ไวยากรณ์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เขียนน าเสนอ เนื้อหา เรื่องราว ได้อย่างชัดเจน มีล าดับ ไม่สับสน  
4. น าเสนอแนวคิด ประเด็น ข้อมูล ทันสมัย แปลกใหม่ น่าสนใจ  
5. เขียนเนื้อหา เรื่องราว สะท้อน สอดแทรก เจตคติ ค่านิยมท่ีดี เป็นประโยชน์  
6. เผยแพร่งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน 
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รายวิชา จ20201 ภาษาจีน 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราวและสถานการณ์ ต่างๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน  ศึกษาการพูดทักทาย แนะน าตนเองและผู้อื่น อ่านออกเสียง ค า วลี สานวน ประโยค บท
กวี ข้อความ ส่ือทีไม่ใช่ความเรียงบทความส้ันๆ ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ใช้ภาษาและท่าทาง  ขอความ
ช่วยเหลือและบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง  เรื่องราว
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของภาษาจีน  และวันส าคัญประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอื่น  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถดาเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันมี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน  มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และรักความเป็นไทย  
 
ตัวชี้วัด 

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ันๆ เรื่องเล่า นิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียนทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น 
6. พูดและเขียนภาษาง่ายๆ ในการขอและให้ข้อมูล  เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
7. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม  
8. ใช้ถ้อยค าส านวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
9. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
10. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
11. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่างๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของเจ้าของ

ภาษา  
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รายวิชา ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สถานการณ์ใกล้ตัว ค าส่ังท่ีใช้ใน
ห้องเรียน ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่าย ๆ   การ
เสนอความช่วยเหลือผู้อื่น การขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ  บทเพลงส าหรับเด็ก  
ข้อมูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ  การเสนอความคิดรวบยอด  รวมท้ังมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า ประโยค  
บทความส้ัน ๆ  โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา  และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น  และ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  และน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง  โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ตัวชี้วัด 

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน ๆ เรื่องเล่า นิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียน การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
5. พูดและเขียนภาษาง่าย ๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
6. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม   
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่าง ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของ

เจ้าของภาษา  
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รายวิชา ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาง่าย ๆ ส้ัน ๆ  แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเองและและเรื่องท่ีตนเองสนใจโดย
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา อธิบายประโยค ข้อความส้ัน ๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ 
บอกใจความส าคัญจากบทสนทนาและเรื่องส้ัน ๆ จากส่ือ ส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ สรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน   ใช้
ภาษาเยอรมันส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และอาชีพต่าง ๆในท้องถิ่น  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการ
สร้าง เจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
2. อธิบายประโยค ข้อความส้ันๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์  
3. ใช้ภาษาง่ายๆ ส้ันๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวได้เหมาะสม 
4. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อแสดงความต้องการของตนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา  
5. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   
6. เขียนภาพ แผนภูมิเพื่อสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  
7. บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค ข้อความและเครื่องหมายวรรคตอน

ของภาษาเยอรมันกับภาษาไทย  
8. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมัน  
9. ใช้ภาษาเยอรมันง่ายๆ  เพื่อส่ือสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 
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รายวิชา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศส 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม 
ท่าทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความแตกต่างระหว่างภาษา - วัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษา - วัฒนธรรม
ไทย โดยให้ผู้เรียนศึกษาการออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และขอ้ความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออก
เสียง ฝึกใช้ภาษาฝรั่งเศสท่ีเหมาะสม เพื่อการขอ  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว บทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้จากส่ือประเภทต่างๆ ได้ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร และกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส รักการสืบค้น รักการเขียนและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือ 

 
ตัวชี้วัด 

1. เข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม 
ท่าทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
3. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
4. ใช้ภาษาฝรั่งเศสท่ีเหมาะสม เพื่อการขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น 
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
6. อ่านบทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ 
7. เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้จากส่ือประเภทต่างๆ ได้ตาม

ความสนใจ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
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รายวิชา ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น เข้าใจกระบวนการ การใช้และการวางต าแหน่ง
อักษรเกาหลี รู้จักการประสมค า อ่านประโยคส้ันๆ บทความต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
เข้าใจถึงโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  
โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี  ส่ือการเรียนทางภาษา  และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ  แสวงหาวิธีการ
เรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรม  เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาเกาหลีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย  สามารถใช้ภาษาเกาหลีส่ือสารในรูปแบบต่างๆ 
และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

1. ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของอักษรเกาหลี (ฮันกึล) 
2. ผู้เรียนสามารถน าเอาพยัญชนะและสระในภาษาเกาหลีมาเขียนเป็นค าศัพท์ส้ันๆ กลุ่มค า วลี และ

ประโยคต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้เรียนทราบและเข้าใจถึงความแตกต่างของเสียงภาษาเกาหลีกับเสียงภาษาไทย 
4. ผู้เรียนสามารถพูดแนะน าตัวเองเป็นภาษาเกาหลีได้ 
5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ ความหมายของเพลง และฝึกการออกเสียง 
6. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการใช้ของตัวเลขเกาหลีและตัวเลขจีนได้ และสามารถน าไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง 
7. ผู้เรียนสามารถบอกวัน เดือน ปี แบบเกาหลีได้อย่างถูกต้อง 
8. ผู้เรียนสามารถรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมเกาหลีกับไทย  
9. ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษาเกาหลีได้ถูกต้อง 

รู้และเข้าใจต าแหน่งการวางของ ค าช่วยชี้หัวเรื่อง  ค าช่วยชี้ประธาน ค าช่วยชี้กรรม ตลอดจน
สามารถน าหลักการใช้เหล่านี้ไปสร้างเป็นประโยคเกาหลีพื้นฐานได้ 

10. ผู้เรียนสามารถเขียนค าลงท้ายประโยคบอกเล่าและค าถามแบบ  

 -ประโยค  습니다  style 

 -ประโยค  습니까  style ได้   
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11. ผู้เรียนรู้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาเกาหลีและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
12. ผู้เรียนสามารถพิมพ์ดีดและสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาเกาหลีได้ 
13. ผู้เรียนสามารถส่ือสารอย่างง่ายด้วยภาษาเกาหลีได้ 
14. ผู้เรียนสามารถบอกเวลาเป็นภาษาเกาหลีได้ 
15. ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าส่ิงของแต่ละประเภทควรใช้ลักษณะนามเรียกว่าอย่างไร 
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รายวิชา  ม20201  ภาษามลายู 1   
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับภาษามลายูเบื้องต้น  เข้าใจกระบวนการ  การใช้อักษรมลายู  (รูมี)  รู้จัก
การประสมค า  อ่านประโยคส้ัน ๆ บทความต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงเข้าใจถึง
โครงสร้างประโยค  ไวยกรณ์พื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  และใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  โดยใช้
ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี   ส่ือการเรียนทางภาษา  และผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ  แสวงหาวิธีการเรียน
ท่ีเหมาะสมกับตัวเอง  เข้าร่วมกิจกรรม  เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษามลายูในการแสวงหา
ความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย  สามารถใช้ภาษามลายูส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ    
 
ตัวชี้วัด 
          1.  ผู้เรียนสามารถฟังประโยคค าส่ัง  ประโยคขอร้องท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
          2.  ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของเสียงภาษามลายูกับเสียงภาษาไทย 
          3. ผู้เรียนสามารถพูดประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การแนะน าตัวเอง  การแนะน าผู้อื่น  
การถาม  การตอบรับ  การตอบปฏิเสธ  การทักทาย 
          4.  ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์ใกล้ตัว  ตลอดจนค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          5.  ผู้เรียนสามารถเขียนค าศัพท์พื้นฐานง่าย  ๆ  ตามท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง  
          6.  ผู้เรียนสามารถบอกชนิดของค า  เช่น  ค านาม  ค ากิริยา  ค าวิเศษณ์  ค าคุณศัพท์  ค าสันธาน
และค าอุทานได้ 
          7.  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงกลุ่มค า  และประโยคต่าง  ๆได้ 
          8.  ผู้เรียนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมมลายูกับวัฒนธรรมไทยได้ 
          9.  ผู้เรียนรู้สามารถบอกโครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษามลายูได้ถูกต้อง 
         10. ผู้เรียนสามารถอ่านข้อความส้ัน  ๆ  หรือเรื่องง่าย  ๆ  และสรุปได้ 
         11. ผู้เรียนสามารถส่ือสารอย่างง่ายด้วยภาษามลายูได้ 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

240 
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รายวิชาเพิ่มเตมิกลุ่ม 2 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 

1. ท20202 การเขียนเชิงวิชาการ 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA20202 Academic Writing 2 

2. ท20203 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA20203 Information Retrieval   

3. ท20204 การอ่านคิดวิเคราะห์       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA20204 Critical Reading   

4. ท20205 คารมคมความคิด   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA20205 Debate 

5. ท20206 วรรณกรรมพื้นบ้าน   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA20206 Folk Literature 

6. ท20207 การท าหนังสือส าหรับเด็ก   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
THA20207 Children’ Literature Writing 
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รายวิชา ท20202 การเขียนเชิงวิชาการ 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                          1.0 หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย รูปแบบความเรียงขั้นสูง ฝึกเขียนโครงเรื่อง เขียนความน า เขียนสรุป และเขียน
ความเรียงตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือตามหัวข้อท่ีเลือกเอง 

เพื่อให้นักเรียนเขียนความเรียงช้ันสูงโดยเลือกใช้ค า ระดับภาษา โวหาร ได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
เรื่องและจุดประสงค์ในการเขียน ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องมีมารยาทในการเขียน มีการอ้างอิง
ข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง  ท้ังสามารถทบทวนและปรับปรุงงานเขียนของตนเองได้  
 

ตัวชี้วัด 

1. บอกความหมายและรูปแบบของเรียงความช้ันสูงได้ 
2. เลือกใช้ค าได้ถูกต้อง  
3. ใช้ค าให้ถูกต้องตามระดับของภาษา 
4. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
5. ใช้โวหารในการเขียนได้ถูกต้อง 
6. เขียนโครงเรื่องความเรียงได้ 
7. เขียนความเรียงตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือเลือกเองได้ 
8. อ้างอิงข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

244 

 

รายวิชา  ท20203 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                           1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาข้อมูลการให้บริการของแหล่งสารนิเทศต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ   
การใช้เครื่องมือสืบค้น การบริการยืม การคืนวัสดุสารนิเทศ ฝึกการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากเอกสาร  
ต ารา  หนังสืออ้างอิง หรือส่ือสารสนเทศอื่น ๆ ด้วยตนเอง   โดยสามารถจับใจความ แล้วเขียนบันทึกจาก
การสืบค้น  เขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ  เขียนรายงานหรือน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  ท้ังน าความรู้
จากการศึกษาค้นคว้าไปพัฒนาตนเองและใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายระบบการจัดเก็บสารนิเทศได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการใช้เครื่องมือสืบค้นประเภทต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายการบริการยืม การคืนวัสดุสารนิเทศได้ 
4. สามารถสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือตามความต้องการได้ 
5. สามารถจับใจความ แล้วเขียนบันทึกจากการสืบค้นได้ 
6. เขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง 
7. เขียนรายงานหรือน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆได้ 
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รายวิชา  ท20204 การอ่านคิดวิเคราะห์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                            1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษากลวิธีการอ่าน การอ่านส ารวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความส าคัญ การแปล
ความ  ตีความ ขยายความ ลักษณะของบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ 

ฝึกการอ่านจากส่ือต่าง ๆ แล้วจับสาระส าคัญ แปลความ ตีความ ขยายความ  แยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นข้อความแสดงอารมณ์ การใช้วิจารณญาณในการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา ความ
น่าเช่ือถือของส่ือ เพื่อให้สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านท้ัง
สามารถน าความรู้ ความคิดท่ีได้จากการอ่านมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง  
 
ตัวชี้วัด 

1. บอกความส าคัญของการอ่านส ารวจ การอ่านในใจ การอ่านเร็ว การจับใจความส าคัญ การแปล
ความ   ตีความ ขยายความได้ 

2. บอกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  ข้อความแสดงอารมณ์จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
3. บอกสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 
4. แปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
5. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล  
6. บอกเหตุผลในการเลือกเรื่องเพื่ออ่านได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา  ท20205 คารมคมความคิด 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                           1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาลักษณะของบทความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึก  ภาษา
กับเหตุผล การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ     
 ฝึกวิเคราะห์และแยกประเภทของบทความเพื่อหาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์
ความรู้สึกจากส่ือต่าง ๆ  ฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล ให้สามารถแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ
โดยการโต้คารมคมความคิดได้    
 
ตัวชี้วัด 

1. บอกข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ 
2. พูดสรุปเนื้อหาสาระแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง ดูได้ 
3. ใช้ภาษากับเหตุผลในการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจได้ 
4. เสนอแนวคิดใหม่ได้ด้วยการใช้ภาษาและวิธีพูดท่ีถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท 
5. โต้คารมคมความคิดตามหัวข้อท่ีก าหนดหรือเลือกเองได้ 
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รายวิชา  ท20206 วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทเพลงพื้นบ้าน ปริศนาค าทาย ภาษิต  
ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย ในด้านท่ีมา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวนและความหมายท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
ศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์  
 ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย ส่ือสารสนเทศและการสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้านในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีตนสนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
ร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้าน สามารถน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่าง ๆ  โดย
อ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้านได้ 
2. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้านได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในวรรณกรรมกับการด าเนินชีวิตได้ 
4. ใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านได้ 
6. น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีตนสนใจได้ 
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รายวิชา  ท20207 การท าหนังสือส าหรับเด็ก 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน        1.0 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภทของหนังสือภาพส าหรับเด็ก อ่านหนังสือภาพส าหรับเด็กอย่าง
น้อย 30 เรื่อง เพื่อให้เกิดข้อสังเกต เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แนวทางในการท าหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
ฝึกเขียนโครงเรื่อง  เขียนเรื่องฝึกท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ให้สามารถท าหนังสือภาพ
ส าหรับเด็ก โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการ อย่างสร้างสรรค์และใช้ถ้อยค าส านวนท่ีเหมาะสม 
น าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็กได้ 
2. บอกประเภทของหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
3. สรุปสาระจากหนังสือภาพส าหรับเด็กท่ีอ่านได้ 
4. บอกความรู้สึกจากหนังสือภาพส าหรับเด็กท่ีอ่านได้ 
5. เขียนโครงเรื่อง เนื้อเรื่องหนังสือภาพส าหรับเด็กได้ 
6. ท าภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้ 
7. ท าหนังสือภาพส าหรับเด็กได้ 
8. น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 2 
1. ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบ้ืองต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 MAT20207 Elementary Logic and Proofs 
2. ค20208 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 MAT20208 Introduction to Problem Solving in Number Theory 
3. ค20209 การพิสูจน์ทางเรขาคณิต            2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 

 MAT20209 Introduction to Problem Solving in Geometry 
4. ค20210 ความรู้พื้นฐานส าหรับการแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริก   

   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20210 Introductions for Problem Solving in Combinatorics 

5. ค20211 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพีชคณิต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20211 Elementary  Algebra 

6. ค20212 สถิติเบ้ืองต้น       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20212 Elementary Statistics 

7. ค20213 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20213 Elementary Probability 

8. ค20214 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20214 Elementary Graph Theory 

9. ค20215 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20215 Pre-Calculus 

10. ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20216 Mathematics Projects 

11. ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20217 Seminar  in  Mathematics 

12. ค20218 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2          2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20218 Problem Solving in Number Theory 2 

13. ค20219 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20219 Problem Solving in Geometry 

20. ค 20220 การแก้ปัญหาทางสมการและอสมการ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 MAT20220 Problem Solving in Functional Equations and Inequalities  
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21. ค20221 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MAT20221 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

22. ค20222 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MAT20222 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

23. ค20223 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 3    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MAT20223 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

24. ค20224 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 4    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
MAT20224 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

251 

 

รายวิชา ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ประพจน์ การเช่ือมประพจน์ ค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง  สัจนิรันดร์ 
รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกันและนิเสธกัน การอ้างเหตุผล ตัวบ่งปริมาณ การพิสูจน์เบ้ืองต้น 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริงครอบคลุมท้ังด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ เช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่าง
มีระบบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ 
เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร  น าเสนอส่ิงท่ี
เรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัด 
1. บอกความหมายของประพจน์ การเช่ือมประพจน์ และหาค่าความจริงของประพจน์ได้ 
2. หารูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกันและรูปแบบของประพจน์ท่ีเป็นนิเสธกัน 
3. บอกความหมายของประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณและหาค่าความจริงของประโยคเปิดทีมีตัวบ่งปริมาณได้ 
4. เข้าใจและสามารถใช้การอ้างเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยสามารถพิสูจน์ทฤษฎีเบ้ืองต้นท่ีส าคัญได้ 
5. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
6. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ 

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง และชัดเจน 
9. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยง

กับศาสตร์อื่นๆ  
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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11. รายวิชา ค20208 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

การพิสูจน์ด้วยวิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์  การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ห.ร.ม.และ ค.ร.น.  
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. น าความรู้เรื่องหลักอุปนัยทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ข้อความ p(n) ส าหรับทุก n ท่ีเป็นจ านวนนับ
ได้ 

2. น าทฤษฎีบทการหารลงตัวไปแก้ปัญหาโจทย์ท่ีก าหนดให้ได้ 
3. น าทฤษฎีเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะไปใช้ได้ 
4. หา ห.ร.ม. โดยวิธีของยุคลิดได้ 
5. น าทฤษฎีต่างๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ได้ 
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รายวิชา ค20209 การพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
สัจพจน์ในวิชาเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเบื้องต้นทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุก

ประการของรูปสามเหล่ียม  ทฤษฏีบทเกี่ยวกับรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน  ทฤษฏีบทเกี่ยวกับวงกลม 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น 

ข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริงครอบคลุมท้ังด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมสร้างสรรค์ เช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างมี
ระบบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นมีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ 
เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ สามารถให้เหตุผล ส่ือสาร  น าเสนอส่ิงท่ี
เรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

1. น าทฤษฎีบทเบ้ืองต้นทางเรขาคณิตไปใช้ในการพิสูจน์ได้ 
2. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการพิสูจน์ได้ 
3. พิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ีเหล่ียมด้านขนานได้ 
4. น าทฤษฎีเกี่ยวกับส่ีเหล่ียมด้านขนานไปใช้แก้ปัญหาได้ 
5. พิสูจน์ทฤษฎีบทวงกลม ท่ีเกี่ยวข้องกับมุมภายในวงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัสได้ 
6. น าทฤษฎีบทวงกลม ท่ีเกี่ยวข้องกับมุมภายในวงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัสไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์  
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้

อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
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11. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  

12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค20210 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการแก้ปัญหาคอมบินาทอริก 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ หรือกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การแก้ปัญหา

เกี่ยวกับแฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียนของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด ในแบบเชิงเส้น และแบบวงกลม 
วิธีเรียงสับเปล่ียนของส่ิงของท่ีไม่แตกต่างกันท้ังหมดในแนวเชิงเส้นและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ของ
ส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด  
 เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความคิดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า  โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. สามารถใช้แผนภาพต้นไม้  หาจ านวนวิธีท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด ของการเกิดเหตุการณ์ได้ 

2. สามารถใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

3. สามารถบอกความหมายของแฟกทอเรียล และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแฟกทอเรียลได้ 

4. อธิบายและบอกลักษณะของวิธีเรียงสับเปล่ียนและค านวณหาวิธีเรียงสับเปล่ียนแบบเชิงเส้น
ของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด หรือส่ิงของท่ีไม่แตกต่างกันท้ังหมดได้ 

5. ค านวณหาจ านวนวิธีเรียงสับเปล่ียนของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมดแบบวงกลมได้ 

6. อธิบายและบอกลักษณะของวิธีการจัดหมู่และค านวณหาจ านวนวิธีจัดหมู่ของส่ิงของท่ี
แตกต่างกันท้ังหมดได้ 

7. ค านวณหาจ านวนวิธี จัดหมู่ของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมดได้ 

8. สามารถแก้โจทย์ปัญหาระคนท่ีเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ได้ 
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รายวิชา ค20211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิต 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

มโนคติเบื้องต้นทางพีชคณิต สมการและสมการสมมูล เอกลักษณ์พีชคณิต ความสมมาตรเชิง
พีชคณิตพหุนามและสมการพหุนาม พหุนามตัวแปรเดียว พหุนามก าลังสอง พหุนามก าลังสาม พหุนาม
ก าลังส่ีบางรูปแบบ พหุนามส่วนกลับ   

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพิสูจน์ การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับมโนคติเบ้ืองต้นทางพีชคณิต พหุ
นามและสมการพหุนาม  เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานเป็นระบบ มีความ
รอบคอบมีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ตัวชี้วัด 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพีชคณิต 
2. พิสูจน์เอกลักษณ์พีชคณิตได้ 
3. น าสมบัติต่างๆ  เกี่ยวกับพีชคณิต ไปใช้แก้สมการพหุนามได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

257 

 

รายวิชา ค20212 สถิติเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและการน าเสนอข้อมูล  การวัดค่ากลางของ

ข้อมูล  โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูลโดยใช้ควอไทล์ เดไซล์ 
เปอร์เซ็นไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล   
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล การใช้เครื่องช่วยค านวณ และการอภิปราย มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย  ตามสภาพ
จริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การใช้เครื่องช่วยค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ี
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. รู้วิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่ายและสามารถน าผลจากการส ารวจไปช่วยในการตัดสินใจ
บางอย่าง 

2. เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูลท่ีก าหนดและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ 
3. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมทั้งการอ่านและตีความหมายจากการน าเสนอข้อมูลได้ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้ค่ากลางโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมได้ 
5. หาต าแหน่งท่ีของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ ควอร์ไทล์ และเดไซล์ได้ 
6. วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานได้ 
7. บอกสมบัติท่ีส าคัญของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานได้ 
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รายวิชา ค20213 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ ทวินาม ความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ กฎท่ีส าคัญของความน่าจะเป็น    
 เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ
จริงทดลอง สรุป รายงาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ  วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ 
2. กระจายและหาพจน์ท่ัวไปของบททวินามท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
3. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นชอง

เหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
4. หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการคาดการณ์และช่วยในการตัดสินใจได้ 
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รายวิชา ค20214 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ดีกรีของจุดยอด กราฟเดียวกัน กราฟถอดแบบ วงจร วิถี วัฏจักร กราฟ
เช่ือมโยงกราฟย่อย กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมินตัน กราฟเชิงระนาบ ต้นไม้ ต้นไม้แผ่ท่ัว ต้นไม้แผ่ท่ัวน้อย
สุด สูตรของออยเลอร์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การให้เหตุผล 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ตัวชี้วัด 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ 
2. หาเซตของจุดยอด และเซตของเส้นเช่ือมของกราฟได้ 
3. บอกได้ว่ากราฟท่ีก าหนดให้เป็นกราฟถอดแบบกันหรือไม่ 
4. หาแนวเดิน วงจร วิถี และวัฏจักรของกราฟได้ 
5. บอกได้ว่ากราฟท่ีก าหนดเป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 
6. หาต้นไม้แผ่ท่ัวที่น้อยท่ีสุดของกราฟถ่วงน้ าหนักได้ 
7. น าความรู้ทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค20215 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน ทฤษฎีบทของลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน อัตราการเปล่ียนแปลง ความเร็วเฉล่ียและความเร็วของวัตถุ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์
ฟังก์ชันโดยใช้สูตร ความชันของเส้นโค้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ รวมท้ังเห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดี ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการปฏิบัติจริง 
 
ตัวชี้วัด 

1. หาลิมิตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 
2. บอกได้ว่าฟังก์ชันท่ีก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
3. หาอัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียของฟังก์ชันใด ๆ ได้ 
4. น าความรู้เรื่องการหาลิมิตของฟังก์ชันไปหาอัตราการการเปล่ียนแปลงขณะใด ๆ ได้ 
5. น าความรู้เรื่องอัตราการเปล่ียนแปลงไปประยุกต์หาความเร็วเฉล่ียและความเร็วของวัตถุ

รวมถึงสมการการเคล่ือนท่ีได้  
6. น าความรู้เรื่องการหาลิมิตและอัตราการเปล่ียนแปลงของฟังก์ชันไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้ 
7. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรได้ 
8. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในการหาความชันของเส้นโค้งได้ 
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รายวิชา ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การต้ังค าถามหรือการระบุปัญหา
การส ารวจตรวจสอบโดยการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ   การสืบค้นข้อมูล  การ
ต้ังสมมติฐานท่ีเป็นไปได้หลายแนวทาง การตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได้การวางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม การวิเคราะห์เช่ือมโยง สมการทางคณิตศาสตร์ หรือสร้าง
แบบจ าลองจากผลหรือความรู้ท่ีได้รับจากการส ารวจตรวจสอบ 

เพื่อใช้ความรู้และกระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ในการด ารงชีวิต ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ท าโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการ สืบ
เสาะหาความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ีได้ผลถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถส่ือสารความคิด ความรู้จาก ผล
การส ารวจตรวจสอบโดยการพูดเขียน  จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตคณิตศาสตร์และ
ตระหนักในคุณค่าของความรู้และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้พบ
ค าตอบหรือแก้ปัญหาได้ เข้าใจว่า คณิตศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน 

 
ตัวชี้วัด 

1. เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของความรู้และความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ 

2. ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ หรือความสนใจหรือจาก
ประเด็นท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
ครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

3. สร้างสมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้าง
รูปแบบเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

4. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจัยอื่นปัจจัยท่ี
ควบคุมไม่ได้และจ านวนครั้งของการส ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเช่ือมั่นอย่าง
เพียงพอ 

5. จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงการรายงานผลท่ีมีระดับความถูกต้อง  และ
น าเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ข้อมูล แปรความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป  หรือ
สาระส าคัญเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

262 

 

7. น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ ท้ังวิธีการและองค์ความรู้ท่ีได้ไปสร้างค าถามใหม่น าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ และในชีวิตจริง 

8. ตระหนักถึงความส าคัญของการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น 
และการสรุปผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

9. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้า
เพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม อาจมีการเปล่ียนแปลง
ได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติม  หรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะน ามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

10. จัดแสดงผลงาน  เขียนรายงานในรูปแบบความเรียงช้ันสูง หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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รายวิชา ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้างานวิจัย และเรื่องท่ีน่าสนใจท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่านการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และจับประเด็นท่ีส าคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและน าเสนอผลการ
ค้นคว้าโดยวิธีให้สัมมนาด้วยการใช้ส่ือมัลติมิเดีย ศึกษาวิธีการต้ังค าถาม ตอบค าถามและการอภิปรายใน
เรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ  เจตคติและเห็นคุณค่าทาง
คณิตศาสตร์สามารถน าความรู้ต่างๆ ท่ีได้จากสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการน าเสนองานท่ีมี
คุณภาพและน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
ตัวชี้วัด 

1. เข้าใจความส าคัญของการจัดสัมมนา 
2. มีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอ่านเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจับประเด็น

ส าคัญของงานวิจัยมาเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจ 
3. สามารถออกแบบส่ือและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถตอบค าถาม ต้ังค าถามและอภิปรายงานวิจัย 
5. สามารถเขียนรายงานทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
6. สามารถวางแผนการท างานได้ตามล าดับข้ันและบรรลุเป้าหมาย 
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รายวิชา ค20218 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจ านวน 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

สมภาค สมการสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน  
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริงทดลอง สรุป รายงาน 

 
ตัวชี้วัด 

1. พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสมภาคได้ 
2. น าทฤษฎีสมภาคไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. แก้สมการสมภาคได้ 
4. แกร้ะบบสมการสมภาคโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีนได้ 
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รายวิชา ค20219 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

เส้นตรง ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ  ความ
ชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 

ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น

ข้อมูลและการอภิปราย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างได้อย่าง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ สามารถให้เหตุผล 
ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

1. หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 
2. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นขนาน เส้นต้ังฉากและน าไปใช้ได้ 
3. เขียนความสัมพันธ์ท่ีมีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้และ

เขียนกราฟของความสัมพันธ์นั้นได้ 
4. น าความรู้เรื่องการเล่ือนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้ 
5. สามารถหาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยได้ เมื่อก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ 
6. น าความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

11. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  

12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

267 

 

รายวิชา ค20220 การแก้ปัญหาทางอสมการและสมการเชิงฟังก์ชันเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมการท่ีประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง สมบัติการเท่ากันและการไม่
เท่ากันช่วงและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ เซตผลคูณคาร์ที
เซียน ความสัมพันธ์และกราฟของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชัน
ก าลังสอง 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาระหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างได้อย่าง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ  สามารถให้เหตุผล 
ส่ือสาร น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

1. แก้สมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. แก้สมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสอง ตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ  การใช้

วิธีก าลังสองสมบูรณ์และการใช้สูตรได้ 
3. แก้อสมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
4. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่างๆ 

เช่น ตาราง กราฟ และสมการ 
6. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหาและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชัน ในการแก้ปัญหา 
8. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
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9. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
11. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ ความ

ถูกต้อง และชัดเจนได้ 
12. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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รายวิชา ค20221 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในเนื้อหา
เกี่ยวกับจ านวน และ ตัวเลข ทศนิยม เศษส่วน 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย  มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  สามารถให้เหตุผล 
ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
ตัวชี้วัด 

1. อ่านและเขียนจ านวนนับ และ ตัวเลข เป็นภาษาต่างประเทศได้ 
2. เปรียบเทียบจ านวนนับต่างๆ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
3. อ่าน และ เขียนจ านวนในรูปทศนิยมด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
4. อ่านและเขียนจ านวน ในรูปเศษส่วนด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
5. ท าทศนิยมให้เป็นอยู่ในรูปเศษส่วนด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ค20222 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ การด าเนินการของจ านวนเต็ม ร้อยละ   
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย  มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ สามารถให้เหตุผล 
ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
ตัวชี้วัด 

1. หาผลลัพธ์จากการบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนต่างๆ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาท่ีเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ 

3. เขียนจ านวนนับต่าง ๆ ในรูป 
100

a   ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 

4. เขียนร้อยละจากจ านวนในรูปเศษส่วนด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
5. เปล่ียนจ านวนในรูปทศนิยมให้เป็นร้อยละด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ค20223 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 3 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในเนื้อหา
เกี่ยวกับเส้นสมมาตรของรูปทรงต่างๆ และพื้นท่ีของรูปทรงต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ สามารถให้เหตุผล 
ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
ตัวชี้วัด 

1. หาแกนสมมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
2. หาพื้ น ท่ีของรูปทรงต่างๆ เช่น  รูปสาม เห ล่ียม รูป ส่ี เห ล่ียม รูปวงกลม ฯลฯ ด้วย

ภาษาต่างประเทศได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

272 

 

รายวิชา ค20224 เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 4 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในเนื้อหา
เกี่ยวกับสถิติเบ้ืองต้นได้ 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ สามารถให้เหตุผล 
ส่ือสารน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมมีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
ตัวชี้วัด 

1. หาความถ่ีของข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
2. แจกแจงความถ่ีของข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
3. อ่านข้อมูลจากกราฟ หรือฮิสโทรแกรมเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
4. น าเสนอข้อมูล ในรูปตารางหรือฮิสโทรแกรมเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาตร์ 

 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 

1. ว20207 สิทธิบัตรทางปัญญา        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20207 The Study of Patents 

2. ว20208 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20208 Fundamentals of  Biology Laboratory 

3. ว20209 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20209 Fundamentals of Chemistry Laboratory 

4. ว20210 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20210 Fundamentals of Physics Laboratory  

5. ว20211 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20211 Selected Topics in Science 

6. ว20212 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20212 Earth System Science 

7. ว20213 ธรณีวิทยาเบ้ืองต้น     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20213 Fundamentals of Geology 

8. ว20214 เสริมประสบการณ์ในศูนย์วิจัย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20214 Enhancement of Research Perspective 

9. ว20215 เปิดโลกชีววิทยา      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20215 Exploring the World of  Biology 

10. ว20216 เปิดโลกเคมี      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20216 Exploring the World of  Chemistry 

11. ว20217 เปิดโลกฟิสิกส์      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20217 Exploring the World of  Physics 

12. ว20218 ดาราศาสตร์เบ้ืองต้น     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20218 Fundamentals  of Astronomy 

13. ว20219 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20219 Fundamentals of Astronomy  Laboratory 

14. ว20220 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
SCI20220 Exploring Science through Foreign Languages 
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15. ว20221 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20221 Science and Traditional Knowledge 

16. ว20222 วิทยาศาสตร์ทางทะเล     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20222  Marine Science 

17. ว20223 นาโนเทคโนโลยี      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20223 Nanotechonology 

18. ว20224 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SCI20224 Fundamentals of Robotic System 

19. ว20225 การออกแบบและอัลกอริทึม     2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
SCI20225 Design and Algorithms 

20. ว20226 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ      
SCI20226 Computer Aided Design and Manufacturing 

2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
21. ว20227 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการน าเสนอ  2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต  

SCI20227 Computer Graphic and Presentation 
22. ว20228 ออกแบบเว็บไซต์เบ้ืองต้น     2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

SCI20228 Basic  Website Design 
23. ว20229 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์       2 คาบ/สัปดาห/์ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

SCI20229 Linux Operating System 
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รายวิชา ว20207 สิทธิบัตรทางปัญญา 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและ
ต่างประเทศ  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า  ส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง องค์กรทรัพย์สินทางปัญญา และ สนธิสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ สืบค้น วิเคราะห์ สิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ  ตลอดจน สรุปประเด็นผลการ
วิเคราะห์ ความส าคัญและการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ และการอภิปราย 
เพื่อให้มีเจตคติ และจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา 
การคุ้มครอง  การรักษาสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและบอกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยและต่างประเทศ 

2. อธิบายความหมาย สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  ผังภูมิของวงจรรวม  
ความลับทางการค้า  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลิขสิทธิ์  การคุ้มครอง  องค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญา  และสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3. ระบุความส าคัญของสิทธิบัตรและการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์  การรักษาสิทธิและไม่
ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
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รายวิชา ว20208 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้อง
จุลทรรศน์ สเตอริโอในการศึกษาส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ 
การเตรียมสไลด์สด  การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ  การอธิบาย 
การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้มีทักษะเบ้ืองตันในการท ากิจกรรมทางชีววิทยา  การใช้วัสดุอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้และเทคนิคเบื้องต้นทาง
ชีววิทยาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจต่อไป 
 

ตัวชี้วัด 
1. สามารถใช้และบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ใน

การศึกษาส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
2. สามารถเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อน าไปศึกษา

ได้ 
3. สามารถเตรียมสไลด์สดและวาดภาพระบุรายละเอียดท่ีส าคัญได้ 
4. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการต่าง ๆ พร้อมท้ังบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของ

ตัวอย่างพืชได้ถูกต้อง 
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รายวิชา ว20209 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาข้อควรปฏิบัติในการท างานในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้และความปลอดภัย
ในห้องปฎิบัติการเคมี เทคนิคพื้นฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้องความ
ไม่แน่นอนของการวัด รวมท้ังการอ่านการบันทึกผลของการวัด เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ค านวณ บวก ลบ คูณ หาร การปัดตัวเลขและการเปล่ียนหน่วย เทคนิคการใช้อุปกรณ์ และเครื่องแก้วที่ ใช้
ในห้องปฏิบัติการเคมี  เทคนิควิธีการและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทสาร การกรอง การเตรียม
สารละลาย  การแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวท าละลาย และการแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี การ
กล่ันสาร  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย 
การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมท้ังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทดลอง ท างาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย ทราบวิธีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ภัยอันตรายท่ีแอบแฝงอยู่ในสารเคมี 
ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ และติดต้ังอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทดลองได้ 
 

ตัวชี้วัด 
1. ระบุข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
2. ระบุหน่วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การเปล่ียนหน่วยและการค านวณโดยค านึงถึงเลขนัยส าคัญได้ 
3. แปลความหมายของตัวอักษร ตัวเลข ท่ีปรากฏบนอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีได้ 
4. เปรียบเทียบความเท่ียงของเครื่องแก้วท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีและเลือกใช้เครื่องแก้วได้อย่าง

เหมาะสม  
5. ค านวณและเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นในหน่วยของร้อยละโดยมวล  ร้อยละโดยปริมาตร   

และส่วนในล้านส่วน (ppm) 
6. สามารถสกัดสารโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวท าละลายและใช้อุปกรณ์ในการแยกสารได้อย่าง

ถูกต้อง 
7. ระบุหลักการและสามารถแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีได้ 
8. สามารถวัด ความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้อย่างถูกต้อง 
9. สามารถอธิบายและเลือกใช้วิธีการกล่ันได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ว20210 เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดลองการใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับแรง แรงเสียด
ทาน  การตกแบบอิสระ พื้นเอียง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แคลอรีมิเตอร์ มัลติมิเตอร์และ 
เลนส์ เทคนิคพื้นฐานการวัด กระบวนการวัด ความผิดพลาดของการวัด ความถูกต้อง ความไม่แน่นอนของ
การวัด รวมท้ังการอ่านการบันทึกผลของการวัด เลขนัยส าคัญ เลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ค านวณ บวก ลบ คูณ หาร การปัดตัวเลขและการเปล่ียนหน่วย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย 
การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติการทดลอง
เกี่ยวกับแรง แรงเสียดทานของพื้นเอียง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แคลอรีมิเตอร์ มัลติมิเตอร์
และเลนส์ 
 
ตัวชี้วัด 

1. บันทึกข้อมูลจากการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
2. ใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียดด้วยไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้ 
3. ใช้เครื่องมือในการศึกษา เรื่องแรง แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้ 
4. ใช้เครื่องมือและทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการตกแบบอิสระได้ 
5. ใช้เครื่องมือและทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอ

นิก อย่างง่ายของลูกตุ้มนาฬิกาได้ 
6. ใช้เครื่องมือและทดลองหาค่าความจุความร้อนจ าเพาะของโลหะได้ 
7. ใช้มัลติมิเตอร์ ในการวัดค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้าได้ 
8. ใช้เครื่องมือทดลองหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้าได้ 
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รายวิชา ว20211 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                           1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหัวข้อพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการท า
โครงงาน หรืออาจเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันท่ีก าลังอยู่ในกระแสความสนใจ
ทางวิทยาศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อคิดเห็น
จากหัวข้อท่ีสนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติและเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และน าความรู้ท่ี
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. ศึกษาหัวข้อพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีนักเรียนสนใจ จากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นได้  
3. สามารถสรุปผลการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของบทความท่ีเผยแพร่ได้ 
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รายวิชา ว20212 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นท้ังดิน น้ า อากาศส่ิงปกคลุมดินและส่ิงมีชีวิต โดยการส ารวจ การ
สังเกต การต้ังค าถามวิจัย การสืบค้นข้อมูล การตรวจวัด การวิเคราะห์ การอภิปรายและสรุปผล ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า อากาศ ส่ิงปกคลุมดิน ส่ิงมีชีวิตและการเปล่ียนแปลง ตลอดจนภัยภิบัติทาง
ธรรมชาติ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย 
การวิเคราะห์ และการอภิปราย เพื่อให้พัฒนาองค์ความรู้และน าไปสู่การวิจัย มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างมีระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการ
ส่ือสาร และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม ค่านิยม และ
ความตระหนักท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นท้ังดิน น้ า อากาศ ส่ิงปก

คลุมดินและส่ิงมีชีวิตได้ 
2. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลในการพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีพบ

เห็น 
3. ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเด็นท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา ค้นคว้าได้
อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

4. สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ สร้างรูปแบบเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบการ
ทดลอง และท าการทดสอบเพื่อหาค าตอบ 

5. เข้าใจการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและการก าหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม 
6. เลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมูลท่ีต้องการ 
7. เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ แปลผล และสรุปข้อมูล 
8. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
9. จัดกระท าข้อมูลโดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต้องและน าเสนอ

ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 
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10. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือ
สาระส าคัญเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

11. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผลใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้า 
เพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของงาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

13. ตระหนักถึงความส าคัญของการท่ีต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอภิปราย การลงความเห็น และ
การสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง  
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รายวิชา ว20213 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก ส่วนประกอบของโลก 
ปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลท าให้เกิดภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน ลักษณะทางธรณีวิทยาในท้องถิ่น 
ทรัพยากรดิน หิน แร่ ซากดึกด าบรรพ์และวิวัฒนาการโลกศึกษากระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและ
ภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส ารวจ  ตรวจสอบ และอภิปราย  เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์และใช้ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายส่วนประกอบของโลกทางธรณีวิทยาได้ 
2. อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโลกได้ 
3. อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดดิน สมบัติทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได้ 
4. วิเคราะห์และอภิปรายสาเหตุของมลภาวะของดินและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 
5. อธิบายและวิเคราะห์กระบวนการเกิดองค์ประกอบ สมบัติ สามารถจ าแนกชนิดของหินและ

การใช้ประโยชน์ของหินแต่ละประเภทได้ 
6. อธิบายกระบวนการเกิดแร่ องค์ประกอบ สมบัติ และการน าแร่ไปใช้ประโยชน์ได้ 
7. วิเคราะห์และอภิปรายวิวัฒนาการโลกโดยใช้ข้อมูลของซากดึกด าบรรพ์และอายุของหินได้ 
8. วิเคราะห์และอภิปรายลักษณะทางธรณีวิทยาในท้องถิ่นและการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาท่ี

เกิดจากภัยธรรมชาติหรือมนุษย์ได้ 
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รายวิชา ว20214 เสริมประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้กระบวนการท างานของนักวิจัย มีทักษะ ประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกับนักวิ จัย 
ตลอดจนท าความรู้จักกับนักวิจัยเพื่อสามารถขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องปฏิบัติการ และการขอเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงานของนักเรียนในอนาคต 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และใช้ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 

1. เรียนรู้กระบวนการท างานของนักวิจัย  โดยสามารถสรุปเป็นรายงานได้ 
2. มีเจคติท่ีดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย  
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รายวิชา ว20215 เปิดโลกชีววิทยา 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของ
ส่ิงมีชีวิต 

2. ศึกษา ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นได้ 

3. ส ารวจ สืบค้น ท ากิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบลักษณะส าคัญในการจ าแนกส่ิงมีชีวิต และใช้   
ไดโคโทมัสคีย์ในการจ าแนกส่ิงมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ได้  
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รายวิชา ว20216 เปิดโลกเคมี 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานของปฏิกิริยาเคมี  พันธะเคมี การเรียกช่ือสาร การเขียนสูตรและสมการเคมี 
ชนิดของปฏิกิริยาเคมี  สมบัติของกรด-เบส  นิยามของกรดเบส ปฏิกิริยาสะเทิน การตรวจสอบความเป็น
กรดเบส และสารเคมีในชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ตัวชี้วัด 

1. ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. สร้างแบบจ าลอง อธิบายการเกิดพันธะเคมีและเรียกช่ือสารได้ 
3. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมี ของปฏิกิริยาเคมี ชนิดต่างๆ ได้ 
4. ทดลอง อธิบายความเป็นกรด-เบสโดยใช้ทฤษฎี กรด-เบสได้ 
5. อธิบายผลของกรด-เบสท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมได้ 
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รายวิชา ว20217 เปิดโลกฟิสิกส์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นในวิชาฟิสิกส์ ธรรมชาติของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขนัยส าคัญ ความละเอียดของเครื่องมือวัด การวัด หน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ ปริมาณเวกเตอร์ 
ปริมาณ 
สเกลาร์ การเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติ ด้วยความเร่งคงท่ี กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน งานและพลังงาน และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน รู้และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัด 

1. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นไปค านวณปริมาณทางฟิสิกส์ได้ 
2. อธิบายความหมายของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

กันได้ 
3. ทดลอง อธิบาย วิเคราะห์มิติ เลขนัยส าคัญ ความละเอียดของเครื่องมือวัด การวัด ความไม่

แน่นอนของการวัด และบันทึกข้อมูลจากการทดลองได้ 
4. ทดลอง อธิบาย ค านวณ เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงท่ีได้  
5. ทดลอง อธิบาย ค านวณเกี่ยวกับกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันได้ 
6. ทดลอง อธิบาย ค านวณ เกี่ยวกับงานและพลังงานได้ 
7. น าความรู้ท่ีได้ไปออกแบบการทดลอง อธิบาย ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ได้ 
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รายวิชา ว20218 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กล้อง
โทรทรรศน์  ก าหนดต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้าท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ทรงกลมท้องฟ้า ต าแหน่งของ
วัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมท้องฟ้า กลุ่มดาว เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล 
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ และ
เทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้อธิบายและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของดาราศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตได้ 
2. อธิบายพัฒนาการของดาราศาสตร์ต้ังแต่สมัยเริ่มแรก ถึงสมัยปัจจุบันได้ 
3. อธิบายการก าหนดต าแหน่งของวัตถุในท้องฟ้าท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก ทรงกลมท้องฟ้า

ต าแหน่งของวัตถุบนทรงกลมท้องฟ้าได้ 
4. อธิบายความหมายของเวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาท้องถิ่น และเวลาสากลได้ 
5. ระบุส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์ สามารถติดต้ังและใช้งานได้ 
6. อธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี และเอกภพได้ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก ดวงจันทร์และระบบสุริยะได้ 
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการส ารวจทรัพยากร  การส่ือสาร 

อุตุนิยมวิทยา และการศึกษาทางดาราศาสตร์ได้ 
9. อธิบายการส่งและการค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกได้ 
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รายวิชา ว20219 ปฏิบัติการดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า ระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตรท้องฟ้า การประกอบแผนท่ีดาว 
ระบบขอบฟ้า  ปฏิบัติการใช้ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสง แผนท่ีดาวระบบขอบฟ้า การ
ขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และกลุ่มดาวบนท้องฟ้า การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์ การหาต าแหน่งของ
ผู้สังเกตบนโลก สังเกตการณ์เกิดเส้ียวของดวงจันทร์ปฏิบัติการดาวเคราะห์ ภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูนและ
กระจกเว้า หลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสง ปฏิบัติการเลนส์และ
กระจก ปฏิบัติการประกอบและปรับต้ังกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้า และปฏิบัติการถ่ายภาพ
วัตถุท้องฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีเจตคติและเห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการวิทยาศาสตร์ทางปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ใน
การอธิบายและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
2. อ่านแผนท่ีดาวระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตรท้องฟ้าได้ 
3. อธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลุ่มดาว และการเกิดเส้ียวของดวงจันทร์ได้  
4. อธิบายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเคล่ือนท่ีดาวเคราะห์ได้ 
5. อธิบายการเกิดภาพของวัตถุท่ีผ่านเลนส์นูน และกระจกเว้าได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและสะท้อนแสงได้ 
7. ประกอบและปรับต้ังกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ 
8. ปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าได้ 
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รายวิชา ว20220 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพและชีวภาพ อาทิ โครงสร้างของพืช การ
ล าเลียงของพืช การสังเคราะห์แสงของพืช การจัดจ าแนกพืช ไฟฟ้าสถิต แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงานศักย์
และพลังงานจลน์ สารและการจ าแนกสาร ธาตุและสารประกอบ การเปล่ียนสถานะของสาร ตลอดจนการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันจะน าไปสู่การเปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เสริมสร้างเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
ตัวชี้วัด 

1. ส ารวจ สืบค้น อธิบาย อภิปราย และน าเสนอความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพและ
ชีวภาพด้วยภาษาต่างประเทศได้ 
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รายวิชา ว20221 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ ปฏิบัติการทดลอง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนความเรียงขั้นสูง  
โดยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี การอธิบายและทดลองท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย   

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดแก้ปัญหา วิเคราะห์
เปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยอาศัยทฤษฎีองค์ความรู้ สร้างช้ินงาน  
ประเมินผลงาน  มีจิตสาธารณะและเห็นคุณค่า  ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องท่ีศึกษา  สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสมและ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ช่วยอนุรักษ์  ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และสาธารณะสมบัติ เพื่อประโยชน์
ของส่วนร่วมและประเทศชาติ 

 

ตัวชี้วัด 
1. ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่อง

ท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
2. ออกแบบการทดลองวิธีการด าเนินงานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ

ทักษะการคิดขั้นสูงได้ 
4. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เช่ือมโยงองค์ความรู้ด้วยตนเอง เขียนความเรียงขั้นสูง เขียน

รายงาน น าเสนอผลงานได้  
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รายวิชา ว20222 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์สมุทรศาสตร์ทางกายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยาและทางอุตุนิยมวิทยา จัด
จ าแนกส่ิงมีชีวิตในทะเลโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ความส าคัญของส่ิงมีชีวิต สร้างสถานการณ์
จ าลองเกี่ยวกับหาดหิน หาดทราย พืชและสัตว์ชายฝ่ัง ความส าคัญของระบบนิเวศวิทยาชายฝ่ัง คุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเลอันดามันท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ผลกระทบปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชายฝ่ัง ปรากฏการณ์ทางทะเล วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปความหมายและประเภทของระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล  
2. ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกประเภท และอภิปราย เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน หาด

ทราย หาดหิน และหาดเลน ของชายฝ่ังทะเล 
3. วิเคราะห์ความส าคัญเชิงพื้นท่ีของส่ิงมีชีวิตท่ีพบในระบบนิเวศป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน 

และหาดเลน บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 
4. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล สังเกต ส่ิงมีชีวิตในทะเลท้องถิ่น และสามารถบอกลักษณะท่ีเหมือนกัน

และแตกตา่งกันของส่ิงมีชีวิต 
5. จ าแนกชนิดส่ิงมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกและเกณฑ์อนุกรมวิธาน 
6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย คุณค่าของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต กับการใช้

ประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่นที่มีผลต่อสังคมและระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล 
7. ส ารวจ ทดลอง วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเชิงพื้นท่ี ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล และ

อภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพน้ าชายฝ่ังทะเล 
8. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล 
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9. ส ารวจ สืบ ค้นข้อมูล วิ เคราะห์อภิปราย สาเหตุและผลกระทบปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ปรากฏการณ์ทางทะเล วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง
ทะเล 

10. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย วิถีชีวิต การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 
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รายวิชา ว20223 นาโนเทคโนโลย ี
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็นสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี  สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการ เหตุผลและจินตนาการ 
ทดลอง ลงข้อสรุปจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล เพื่อหาค าตอบ เสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี  เข้าใจหลักการท างาน
ของนักวิจัยทางด้านนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี ใช้ ทักษะกระบวนการในการ สืบเสาะหาความรู้  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และสามารถประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ ผลดี ผลเสียของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากนาโน
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

 
ตัวชี้วัด 

1. สืบค้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยีได้ 
2. อธิบายกระบวนการเกิดความรู้ทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีได้ 
3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลในการอธิบายนาโนเทคโนโลยีใน

ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี  และสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีได้ 
4. วิเคราะห์ อภิปรายและน าเสนอผลงานท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีได้ 
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รายวิชา ง20224 ระบบหุ่นยนต์พ้ืนฐาน 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและแนะน าเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์  มีความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ มีทักษะการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ขับสัญญาณเสียงขับ LCD ขับมอเตอร์แบบต่างๆ  

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการขับเคล่ือน Robot เดินตามแสงและ
ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจนเดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่าง ๆ ในช่องท่ีก าหนด 
 เพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตาม
แสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน เดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่างๆ ในช่องท่ีก าหนด 
โดยไม่ให้โดนวัตถุอื่นๆ ท่ีไม่อนุญาตให้เก็บ แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์ตเอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของไมโครคอนโทรเลอร์ 
5. มีทักษะการขับสัญญาณเสียงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขับมอเตอร์แบบต่างๆ 
8. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ 
9. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ และควบคุมการ

ตรวจจับการชนวัตถุ 
10. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์เดินตามแสง และ

ควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ 
11. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเก็บ

วัตถุตามท่ีก าหนดแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น 
12. มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic เพื่อควบคุมการขับเคล่ือนหุ่นยนต์ เดินตามเส้นไป

เก็บวัตถุตามจุดต่างๆ ในช่องท่ีก าหนด โดยไม่ให้โดนวัตถุอื่นๆ ท่ีไม่อนุญาตให้เก็บแล้วกลับมา
จุดเริ่มต้น 
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รายวิชา ง20225 การออกแบบและอัลกอริทึม 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การแทนการเติมโตของฟังก์ชันเวลาในการ
ท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ (Asymptotic Notations) การวิเคราะห์อัลกอริทึมการ
ท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ า และแบบเรียกเวียนเกิด (Recursive Call) แนวทางการ
วิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉล่ีย (Average Case Analysis) และกรณี
เฉล่ีย (Amortized Analysis) อัลกอริทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide and Conquer Algorithms) 
ก าหนดการพลวัต (Dynamic Programming) อัลกอริทึมเชิงละโมบ (Greedy Algorithms) การค้นใน
ปริภูมิสถานะ (State Space) การค้นตามแนวกว้าง (Breadth – first search) แนวลึก (Depth First 
Search) การย้อนรอย (Backtracking) การขยายและจ ากัด (Branch and Bound) อัลกอริทึมเชิงสุ่ม 
(Randomized Algorithms) อัลกอริทึมเชิงประมาณ (Approximation Algorithms) และการจ าแนก
กลุ่มของปัญหา (Decision Problem) 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลักการและ
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ และรู้จักการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ท่ีใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังสามารถน าความรู้ทางด้านการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกปัจจัยท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้ 
2. บอกวิธีการแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ

ได้ 
3. เปรียบเทียบการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการท างานของอัลกอริทึมแบบต่าง ๆ ได้ 
4. วิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบล าดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้ า และแบบเรียนเวียนเกิด 

(Recursive Call) ได้ 
5. เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวสุด (Worse Case Analysis) กรณีเฉล่ีย 

(Average Case Analysis) และกรณีถวัเฉล่ีย (Amortized Analysis) ได้ 
6. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาภาชนะ (Divide and Conquer Algorithms) 

ได้ 
7. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมก าหนดการพลวัตถุ (Dynamic Programming) ได้ 
8. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงละโมบ (Greedy Algorithms) ได้ 
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9. บอกหลักการค้นในปริภูมิสถานะ (State Space) ได้ 
10. เปรียบเทียบหลักการค้นคว้าแนวกว้างและแนวลึกได้ 
11. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการย้อนรอย (Backtracking) ได้ 
12. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการขยายและจ ากัด (Branch and Bound) ได้ 
13. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงเส้น (Randomized Algorithms) ได้ 
14. บอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมเชิงประมาณ (Approximation Algorithms) ได้ 
15. บอกหลักการจ าแนกกลุ่มของปัญหา (Decision Problem) ได้ 
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รายวิชา ง20226 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและสร้างต้นแบบ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานและการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน 3 มิติ 
การติดต้ังและการปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมรู้จักและสามารถใช้งานค าส่ังต่างๆ ของการออกแบบ
งาน 3 มิติ  การสร้างผลงานเพื่อการน าเสนอ การสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติ จากงาน 3 มิติ การสร้างงาน
รวมภาพ 3 มิติ หลายช้ินส่วน   

ปฏิบัติการใช้งาน และการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างต้นแบบ  การติดต้ังและ
ปรับแต่งแก้ไขงานออกแบบ 3 มิติ  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งานและการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกเเบบ 
งาน 2 มิติ การติดต้ังและการปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมรู้จักและสามารถใช้งาน ค าส่ังต่าง ๆ ของ
การออกแบบงาน 2 มิติ การสร้างผลงานเพื่อการน าเสนอ การสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเเละสร้างต้นแบบจาก
อดีตถึงปัจจุบัน  

2. อธิบายถึงประโยชน์บทบาทและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกเเบบและ
สร้างต้นแบบ  

3. รู้จักค าส่ังต่าง ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ  
4. รู้จักการท างานบน Workplane เเละสามารถปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรมเพื่อสร้าง

ต้นแบบ    
5. ให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ  
6. สามารถใช้ค าส่ังประกอบการใช้งาน View, Zoom, Select  
7. สามารถใช้ค าส่ังการเขียนภาพสามามิติ โดยใช้ค าส่ัง New. Skectch, Cut  
8. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Extude prorile And Roundlng, Revole profile  
9. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน 3D Text , Rendering  
10. สามารถใช้ค าส่ังสร้างผลงานพื้นฐาน Assembly, lnsert Hole, Set component color  
11. สามารถสร้างผลงานโดยใช้ค าส่ังพิ เศษ  Deform, Face Feature, Left Rough prof1le, 

Sweep along part feature, Sweep along helix feature  
12. สามารถสร้างผลงาน 3 มิติแบบก าหนดสัดส่วน โดยใช้ค าส่ัง Dimension และ Propehles  
13. สามารถแปลงภาพ 3 มิติ เป็น 2 มิติ โดยใช้ค าส่ัง Import object  
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รายวิชา ง20227 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการน าเสนอ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย บทบาทความส าคัญของงานกราฟิก ความหมายสตอรี่บอร์ด การเขียนสตอรี่  
บอรด์การใช้โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอ แถบเครื่องมือ ออปช่ัน พาเล็ตต่างๆ  

ปฏิบัติการเขียนสตอรี่บอร์ด การ ใช้แถบเครื่องมือ ออปช่ัน พาเล็ตต่างๆ  โปรแกรมส าหรับงาน
กราฟิกและการน าเสนอ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกราฟิก การใช้โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการ
น าเสนอ  สามารถสร้างงานกราฟิกและการน าเสนองานตามจินตนาการ เผยแพร่ผลงาน อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย และบทบาทความส าคัญของงานกราฟฟิกและการน าเสนอได้ 
2. เขียนสตอรี่บอร์ดได้ 
3. บอกช่ือ หน้าท่ี แถบเครื่องมือ ออปช่ัน พาเล็ต ต่างๆ ของโปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและ

การน าเสนอได้ 
4. ใช้แถบเครื่องมือ ออปช่ัน พาเล็ตต่างๆ โปรแกรมส าหรับงานกราฟิกและการน าเสนอได้ 
5. สามารถสร้างงานกราฟฟิกและการน าเสนอได้ 
6. เผยแพร่ผลงานได้ 
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รายวิชา ง20228 ออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                               0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าบรรยายรายวิชา 

ศึกษาหลักการพัฒนาเว็บไซต์เบ้ืองต้น หลักการท างานของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) การขอ
พื้นท่ีจัดท าเว็บไซต์ การน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์  
 ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML หรือภาษา PHP 
 เพื่อให้เข้าใจหลักการพัฒนาเว็บไซต์เบ้ืองต้น และมีทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้  ความเข้าใจเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
2. สามารถอธิบายกลไกการท างานของ Web Browser ได้ 
3. สามารถอธิบายโครงสร้างโปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยภาษา HTML ได้ 
4. สามารถอธิบายโครงสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP ได้ 
5. สามารถขอพื้นท่ีจัดท าเว็บไซต์ และน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ได้ 
6. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ในพัฒนาเว็บไซต์ 
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รายวิชา ง20229 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ผ่านทาง Live CD ROM 
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Linux ค าส่ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การติดต้ังโปรแกรมเพิ่มเติม การใช้โปรแกรม 
Open Office 

ปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Live CD ติดต้ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ฝึกใช้ค าส่ังลิ
นุกซ์เบ้ืองต้น การติดต้ังโปรแกรมท่ีต้องการเพิ่มเติม การใช้งานโปรแกรม Open Office 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ สามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ มี
ทักษะการใช้ค าส่ังลินุกซ์เบ้ืองต้น สามารถติดต้ังเพิ่มโปรแกรมในระบบ มีทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
Open Office 
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
2. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Live CD ได้ 
3. สามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้ 
4. ใช้ค าส่ังลินุกซ์เบ้ืองต้นได้ 
5. เพิ่มโปรแกรมท่ีต้องการในระบบลินุกซ์ได้ 
6. ใช้โปรแกรม Open Office ได้ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุม 2 

1. ส20202 ท้องถิ่นศึกษา    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
 SOC20202 Our Community 
 2. ส20203 การปกครองส่วนท้องถิ่น  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

 SOC20203 Local Administration 
 3. ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

 SOC20204 Law in Everyday Life 
4. ส20205 สัมมนาพระพุทธศาสนา  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20205 Seminar of Buddhism 

 5. ส20206 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20206 Population and Environment 

 6. ส20207 ปรัชญาชีวิต    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20207 Philosophy of Life 
 7. ส20208 มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า  2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
 SOC20208 Human Relations and Leadership 
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รายวิชา ส20202 ท้องถิ่นศึกษา 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่นท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น 
ผลกระทบของการท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น และอาณาจักรโบราณท่ีเกี่ยวข้อง  ท่ีสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  
 ศึกษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน อาชีพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น บุคคลส าคัญของท้องถิ่น  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาสถานท่ีจริง เพื่อให้
เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและ
เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามในท้องถิ่นและน าแบบอย่างของบุคคลในท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 
 
ตัวชี้วัด 

1. มีความรู้ความเข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีต่อการด ารงชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในท้องถิ่นของตนเอง 

2. อธิบายและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง และอาณาจักรโบราณท่ีเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นตนเอง 

3. ความตระหนักเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ  และร่วมมือกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศิลปะพื้นบ้านของท้องถิ่นของตนเอง 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงาน และเห็นความส าคัญของบุคคลท่ีสร้างสมความ
เจริญในท้องถิ่น น ามาเป็นแบบอย่างท่ีดี และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น สืบทอดผลงานให้
คงอยู่ต่อไป 

5. มีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจของท้องถิ่น อธิบายและยกตัวอย่างการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น   
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รายวิชา ส20203 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                              1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบาย ความหมายและอ านาจหน้าท่ีการ
บริหารงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ลักษณะความส าคัญขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญน าไปสู่การใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในแต่ละท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาสถานท่ีจริง เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นตามหลักการและความเป็นจริง พร้อมท้ังยึดมั่นศรัทธา  
ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองดี 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและอ านาจหน้าท่ี การบริหารงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายถึงลักษณะส าคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ 
4. วิเคราะห์ถึงบทบาทส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
5. ยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการท่ีประชาชนใน

ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
6. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างความเจริญให้กับ

ท้องถิ่นได้ 
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รายวิชา ส20204 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา ส20203 

ศึกษากฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญา  วิเคราะห์กฎหมายพื้นฐานทางอาญา  
หลักเกณฑ์ ความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนทางอาญาและการกระท าความผิดทางอาญา  ศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่ง และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท านิติกรรม ครอบครัวและมรดก  ศึกษากฎมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง ช่ือบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน สิทธิของเด็ก ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและ
ประเทศชาติว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎหมายหมายภาษีอากร กฎหมายยาเสพติด 

โดยใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการน าเสนอ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
ตัวชี้วัด 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญา  การกระท าผิดทางอาญาและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง  กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ช่ือบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน  สิทธิ
ของเด็กและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

4. มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศชาติว่าด้วยการรับราชการทหาร
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายยาเสพติด และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ส20205 สมัมนาพระพุทธศาสนา 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                             1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ในยุคปัจจุบันโดยใช้หลักอริยสัจ 
4 วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีน าไปสู่
การด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม  

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์,กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงาน  
เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนสังคมไทย  
บอกสาเหตุและปัจจัย  ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือและสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

1. สัมมนาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ในยุคปัจจุบันโดยใช้หลัก
อริยสัจ 4 

2. ส ารวจ รวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ ในองค์กร เกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลส าคัญใน
กรณีศึกษาท่ียกตัวอย่าง เกี่ยวกับเหตุการณ์น ามาประกอบการสัมมนาเชิงวิเคราะห์อย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

3. ระดมความคิดและน าเสนอรายงานผลการสัมมนา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา ส20206 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความส าคัญของประชากรท่ีมีต่อปัญหาทางกายภาพ  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพในประเทศไทย หรือวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ  ตลอดจนภัย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และ
แนวทางในการร่วมมือของประชากรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การศึกษาสถานท่ีจริง การ
น าเสนอผลงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเกิด
ความตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอแนวทางการปก้ปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 

1. ตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยได้ 
3. เสนอแนวทางในการร่วมมือของประชากรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

ประเทศไทยได้ 
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รายวิชา ส20207 ปรัชญาชีวิต 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ได้แก่ ศีลห้า บุญกริยาวัตถุ 3 อริยสัจ 4  กฎแห่งกรรม  
การบริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา  จนรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มีสติสัมปชัญญะ
ในขณะท างานวิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทสันติวิธีท่ีน าไปสู่
การด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสังคม 

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงาน
เพื่อให้นักเรียนน าคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ มาใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีน ามาใช้การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2. สามารถฝึกสมาธิและเจริญปัญญาจนรอบรู้เท่าทันอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ  เป็นอิสระ มี

ปัญญาเฉียบแหลมเรียนรู้ได้ง่าย เอาปัญญามาใช้ในการท างานได้อย่างมีความสุข 
3. มีความเข้าใจแนวทางไปสู่ความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาหาวิธี

แก้ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคมตามหลักอริยสัจ 4  และ
แก้ไขความขัดแย้งด้วยหลักสันติวิธี 

4. วิเคราะห์ข่าวหรือตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักพุทธสันติวิธีได้ 
5. สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนปัญหาสังคม

ตามหลักอริยสัจ และแก้ไขความขัดแย้งด้วยหลักสันติวิธี 
6. สามารถพิจารณาแนวคิดท่ีหลากหลายและวินิจฉัยความถูกต้องของเหตุการณ์ได้ด้วยหลัก

โยนิโสนสิการโดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะ และอริยสัจ 
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รายวิชา  ส20208 มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวสังคมและการงาน
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  การปรับปรุงมนุษยสัมพั นธ์  
ศึกษาความแตกต่างของบุคคลและการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อให้
นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกับครอบครัว สังคม  ตลอดจน
การสร้างภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเองและสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
ตัวชี้วัด 

1. รู้และเข้าใจพื้นฐานและหลักเกณฑ์ของมนุษยสัมพันธ์ 
2. รู้และเข้าใจปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
3. รู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลและสามารถสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นในตนเอง 
4. รู้และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยท่ัว ๆ ไป สามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 

1. พ20201 กอล์ฟ    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต       
 HPE20201 olf 
2. พ20202 กิจกรรมเข้าจังหวะ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20202 Rhythmic Activities   
3. พ20203 ดาบสองมือ            2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต         

HPE20203 Thai swords   
4. พ20204 เทนนิส    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20204 Tennis   
5. พ20205 แบดมินตัน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20205 Badminton 
6.พ20206 เปตอง    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20206 Petanque   
7. พ20207 ฟุตบอล    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20207 Soccer 
8. พ20208 รักบี้ฟุตบอล               2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20208 Rugby Football   
9. พ20209ว่ายน้ า    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต     

HPE20209 Swimming 
10. พ20210 แฮนด์บอล    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต    

HPE20210 Handball  
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รายวิชา พ20201 กอล์ฟ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬากอล์ฟ  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬากอล์ฟ    
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬากอล์ฟอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติ และ
ค่านิยม ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬากอล์ฟ มีสุนทรียภาพในการชม 
แสดงความ 
มีน้ าใจนักกีฬา เล่นกีฬาด้วยความสนุกสนานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม มีการเคล่ือนไหวท่ี
สร้างสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. วิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไป
ใช้ในการเล่นกีฬากอล์ฟได้ 

3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอ รู้จักพักผ่อน เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสม กับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

4. ให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นทีม 
7. แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีม 
8. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน และสุนทรียภาพของการกีฬาท้ังในการ

เล่น การดู และการแข่งขัน 
9. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20202 กิจกรรมเข้าจังหวะ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล   
 การวิเคราะห์และประยุกต์  ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
กิจกรรมเข้าจังหวะอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยม
ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ แสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา  
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเข้าร่วม

และการแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกิจกรรมเข้าจังหวะ  
6. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20203 ดาบสองมือ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาดาบสองมือโดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาดาบสองมือ 
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬาดาบสองมืออย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยม
ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาดาบสองมือ  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มี
จิตวิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาดาบสองมือ และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาดาบสองมือได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาดาบสอง

มือ 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาดาบสองมือกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาดาบสองมือ  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก  ตามความต้องการจน

ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20204 เทนนิส 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาเทนนิส  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาเทนนิส    
 วิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการ
เล่นกีฬาเทนนิส อย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยม
ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาเทนนิส แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเทนนิส และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาเทนนิสได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาเทนนิสกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาเทนนิส 
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20205 แบดมินตัน 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน   
 การวิเคราะห์และประยุกต์  ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬาแบดมินตันอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและ
ค่านิยมท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  แสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแบดมินตัน และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาแบดมินตันได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬา

แบดมินตัน 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาแบดมินตัน  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20206 เปตอง 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาเปตอง โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาเปตอง  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬาเปตองอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยม
ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาเปตอง  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเปตอง และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาเปตองได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาเปตอง 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาเปตอง กับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาเปตอง  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20207 ฟุตบอล 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยม
ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาฟุตบอล แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาฟุตบอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20208 รักบี้ฟุตบอล 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล  โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬารักบี้
ฟุตบอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติและค่านิยม
ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬารักบี้

ฟุตบอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่างๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬารักบี้ฟุตบอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจนส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20209 ว่ายน้ า 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาว่ายน้ า โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล  ให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า    
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬาว่ายน้ าอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ มีเจตคติ และ
ค่านิยม ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาว่ายน้ า แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา 
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม มีการเคล่ือนไหวท่ี
สร้างสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. สามารถวิเคราะห์และสรุป ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาว่ายน้ าได้ 

3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอ รู้จักพักผ่อน เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสม กับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

4. ให้ความร่วมมือในการเล่นและการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นทีม 
7. แสดงทักษะการให้ความร่วมมือในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และการเล่นกีฬาเป็นทีม 
8. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขัน และสุนทรียภาพของการกีฬาท้ังในการ

เล่น การดู และการแข่งขัน 
9.  พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก ตามความต้องการจน

ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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รายวิชา พ20210 แฮนด์บอล 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล หลักการรุก การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการเล่น และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล  
 การวิเคราะห์และประยุกต์ ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ใน
การเล่นกีฬาแฮนด์บอลอย่างปลอดภัย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพ  มีเจตคติและค่านิยม
ท่ีดีต่อการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  มี
จิตวิญญาณในการแข่งขัน ช่ืนชมในสุนทรียภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

1. แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล และมีการเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. ยอมรับ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอกับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ให้มีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
4. ประยุกต์หลักการรุก การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่นและ

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการชม การแข่งขัน และสุนทรียภาพของกีฬาแฮนด์บอล  
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก  ตามความต้องการจน

ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 

1. ศ20201 จิตรกรรม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต  
ART20201 Painting 

2. ศ20202 ประติมากรรม    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20202 Sculpture 

3. ศ 20203 ดนตรีไทย    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20203 Thai Music  

4. ศ20204 ดนตรีสากล    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20204 Western Music  

5. ศ20205 นาฏศิลป์นานาชาติ   2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20205 International Dance 

6. ศ20206 ละครสร้างสรรค์    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต 
ART20206 Creative Drama 
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รายวิชา ศ20201 จิตรกรรม 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเภทของงานจิตรกรรม  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุกับการประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบ
ศิลปะ และการวาดเส้น การเขียนภาพสเกตช์ การเขียนภาพแสดงรายละเอียด การระบายสีน้ าในรูปแบบ
การเขียนภาพหุ่นนิ่ง การเขียนภาพทิวทัศน์ ด้วยเทคนิคต่างๆ  ใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียน
ภาพได้ ตามความเหมาะสม    

เห็นคุณค่างานจิตรกรรมกับชีวิตประจ าวันและสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมาเป็นภาพตาม
ความเป็นจริง  และหรือสามารถสร้างสรรค์งานเขียนภาพได้อย่างอิสระและเพลิดเพลิน 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายประวัติ ความหมาย คุณค่า ลักษณะรูปแบบงานจิตรกรรมและวิธีการเขียนภาพ
ประเภทต่างๆ 

2. อธิบายหลักการใช้ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 
3. อธิบายวิธีการเขียนร่างภาพ เขียนภาพสเกตซ์ การวัดสัดส่วน และปฏิบัติการร่างภาพ  เขียน

ภาพสเกตช์ 
4. อธิบายหลักการวาดเส้นและปฏิบัติงานวาดเส้น 
5. อธิบายหลักการและประยุกต์ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างงาน 

จิตรกรรมให้เหมาะสม สวยงามและสามารถปฏิบัติได้ 
6. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
7. ปฏิบัติงานเขียนภาพแสงเงาหุ่นนิ่ง วัตถุ ส่ิงของตามท่ีจัดให้ด้วยดินสอได้ 
8. ปฏิบัติงานเขียนภาพหุ่นนิ่ง ผลไม้ ดอกไม้และภาชนะอื่นๆ ตามท่ีจัดให้ด้วยสีน้ าได้ 
9. อธิบายลักษณะ รูปแบบ ประเภทของภาพทิวทัศน์ ขั้นตอนการเขียนภาพและปฏิบัติงานเขียน

ภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ าได้ 
10. เห็นคุณค่าและประยุกต์ใช้งานจิตรกรรมกับการบูรณาการในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา ศ20202 ประติมากรรม 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ประเภท รูปแบบลักษณะงานประติมากรรมไทยและสากลต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  งานประติมากรรมกับการด ารงชีวิตฝึกปฏิบัติการปั้นในเรื่อง รูปแบบ ความงาม วัสดุ เครื่องมือ  
การออกแบบ เทคนิคการปั้น การใช้เครื่องมือ คุณลักษณะของวัสดุท่ีใช้ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการหล่อใน
เรื่อง รูปแบบ การท าแม่พิมพ์ การหล่อรูปนูน และรูปลอยตัว  

เพื่อให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถออกแบบสร้างสรรค์งานปั้นและหล่อ ช่ืนชมและเห็น
คุณค่างานประติมากรรมไทยและสากลกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและประเภทของงานประติมากรรม 
2. อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะงานประติมากรรมไทยและสากลต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
3. ช่ืนชมและเห็นคุณค่างานประติมากรรมไทยและสากลต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับวิถีการ

ด ารงชีวิต ของมนุษย์ 
4. อธิบาย หลักการปั้นและรูปแบบของการปั้นลักษณะต่างๆ 
5. บอกช่ือ คุณลักษณะ วิธีการใช้และการดูแลรักษาวัสดุท่ีใช้ในการปั้น 
6. บอกช่ือ คุณสมบัติ วิธีการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น 
7. จ าแนกรูปแบบ วิธีการ และอธิบายความแตกต่างของการท าแม่พิมพ์แบบต่าง ๆ 
8. บอกช่ือ คุณลักษณะ วิธีท าและการใช้วัสดุท่ีใช้ท าแม่พิมพ์ 
9. สามารถป้ันภาพนูนต่ า นูนสูง การท าแม่พิมพ์และหล่อช้ินงานนั้นได้ 
10. สามารถป้ันภาพลอยตัว ท าแม่พิมพ์ และหล่อช้ินงานนั้นได้ 
11. ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและหล่อผลงานได้ 
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รายวิชา ศ20203 ดนตรีไทย 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีไทยในการสร้างสรรค์งานดนตรีตนเอง  พื้นฐานทางดนตรีไทยในการ
แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ ใช้เทคนิคการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเด่ียวและรวมวงดนตรี  โดยเน้นเทคนิค
การร้อง การเล่นการแสดงออกและคุณภาพเสียง  เหตุผลในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน
ดนตรีไทยของตนเองและผู้อื่น แต่งเพลงส้ันๆ ด้วยจังหวะง่ายๆ  ปฏิบัติการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเด่ียว
และรวมวงโดยใช้เทคนิคทางดนตรีท่ีสมบูรณ์  โดยน าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีไทยท่ีเหมาะสม สามารถ
บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และใช้กระบวนการสร้าง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยและสามารถบรรเลงดนตรี
ไทยท่ีถนัดได้อย่างถูกต้อง  มีความไพเราะเพลิดเพลินและสร้างสรรค์  ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีไทยในการสร้างสรรค์ งานดนตรีของตนเอง 
2. ใช้พื้นฐานทางดนตรีไทยในการแต่งเพลงส้ันๆ จังหวะง่ายๆ 
3. แสดงออกทางด้านการร้องเพลง เล่นดนตรีไทยเด่ียวและรวมวงโดยใช้เทคนิคทางดนตรีท่ี

สมบูรณ์ 
4. น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่ม

ศิลปะ 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีไทยของตนเองและผู้อื่น 
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รายวิชา ศ20204 ดนตรีสากล 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความเป็นมาของดนตรีตะวันตกและดนตรีตะวันออก ทฤษฎีการดนตรี โน้ตสากล ศัพท์สังคีต 
บันไดเสียง ระยะคู่เสียง โครงสร้างของท านองเพลง ธรรมชาติของดนตรี  ประวัติและผลงานของคีตกวีของ
ไทยและสากล ฝึกโสตประสาท และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด  โดยฝึกบรรเลงท้ังแบบ
เด่ียวและแบบกลุ่ม พร้อมท้ังรู้จักการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบค้นข้อมูล อภิปราย  คิดวิเคราะห์  กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และใช้กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
บรรเลงดนตรีสากลท่ีถนัดได้อย่างถูกต้อง  มีความไพเราะเพลิดเพลิน และสร้างสรรค์ ช่ืนชมและเห็นคุณค่า
ของดนตรี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกและตะวันออก 
2. อธิบายหลักทฤษฎีดนตรีสากล โน้ตสากล บันไดเสียงและโครงสร้างของท านองเพลง 
3. ใช้องค์ประกอบทางดนตรีสากลในการสร้างสรรค์งานดนตรีสากลของตนเอง 
4. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดท้ังบรรเลงเด่ียวและกลุ่ม 
5. น าเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากล 
6. ศึกษาประวัติและผลงานของคีตกวีของไทยและสากล 
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รายวิชา ศ20205 นาฏศิลป์นานาชาติ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภทและลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ และมี
ทักษะในการสร้างส่ือประกอบการน าเสนอผลงานและการฝึกปฏิบัติน าเสนอผลงาน  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ด้วยความช่ืนชมและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับนาฏศิลป์นานาชาติและเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์กับวัฒนธรรมต่างๆ  และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภท ลักษณะของ    
การแสดงออกของนาฏศิลป์นานาชาติได้ 

2. ใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
3. มีทักษะในการสร้างส่ือประกอบการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 
4. น าเสนอผลงานการสืบค้นนาฏศิลป์นานาชาติตามท่ีก าหนดได้อย่างครอบคลุม 
5. ช่ืนชมและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ

สากล 
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รายวิชา ศ20206 ละครสร้างสรรค ์
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                1.0 หนวยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้พื้นฐานการละครสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะ  การสังเกต  การใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 
5 การเคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระ  เพื่อส่ือความคิด การรับรู้จังหวะท่าทาง การใช้เสียง บทบาท
สมมุติ การใช้ภาษา  การถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและบรรลุวัตถุประสงค์ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุท่ีหาง่ายจากท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ประกอบในการ
จัดการแสดง และแสดงความคิดเห็นคุณภาพของผลงานการแสดงละครท่ีชมสามารถถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  การแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้พื้นฐานในการแสดงละครสร้างสรรค์ สามารถแสดงออก
ทางนาฏศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกตามความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมพร้อมท้ัง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของละครสร้างสรรค์ได้ 
2. ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5  เคล่ือนไหวร่างกายตามจินตนาการอย่างอิสระ  
3. สามารถน าวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงได้  
4. แสดงบทบาทสมมุติ และใช้ภาษาเพื่อส่ือความคิดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  
5. ช่ืนชมและเห็นคุณค่าละครสร้างสรรค์ 
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ช่ือรายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2  
1. ง20201 การปลูกพืช          2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20201 Planting  
2. ง20202 การเล้ียงสัตว์        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20202 Husbandry  
3. ง20203 ไบโอดีเซล         2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20203 Bio-Diesel  
4. ง20204 การท าอาหาร       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20204 Cooking 
5. ง20205 การท าขนม         2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20205 Dessert Cooking 
6. ง20206 การตัดเย็บเส้ือผ้า       2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20206 Dressmaking  
7. ง20207 งานประดิษฐ์         2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20207 Crafts  
8. ง20208 งานธุรกิจ        2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20208 Basic Business  
9. ง20209 งานบัญชีเบื้องต้น      2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20209 Basic Accounting  
10. ง20210 งานช่างพื้นฐาน    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

TEC20210 Fundamental Mechanics 
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รายวิชา ง20201 การปลูกพืช 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการปลูกพืช ประเภทของพืช ปัจจัยท่ีส าคัญในการเจริญเติบโต
ของพืช เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปร
รูปผลิต และการจัดจ าหน่าย 
 ปฏิบัติการปลูกพืชตามความสนใจ เตรียม การขยายพันธุ์พืช การแปรรูปผลผลิตและค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช การจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย และประเมินผล
รายงานผล 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการปลูกพืช ประเภทของพืช  ปัจจัยท่ีส าคัญใน
การเจริญเติบโตของพืช สามารถปลูกพืชและแปรรูปผลผลิตให้ประสบผลส าเร็จอย่างน้อย 1 ชนิด และ
ประเมินผลค่าใช้จ่ายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการปลูกพืช ชนิดและประเภทของพืช 
2. อธิบายปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชได้ 
3. เลือกและวางแผนปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
4. มีทักษะในการปลูกพืช การขยายพันธ์พืช และการแปรรูปผลผลิต 
5. สามารถปฏิบัติปลูกพืชได้ประสบความส าเร็จได้ 
6. สามารถจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล

พืชท่ีปลูกได้ 
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รายวิชา ง20202 การเลี้ยงสัตว์ 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ ประเภทและพันธุ์สัตว์ โรงเรือน เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ในการเล้ียง สัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การแปรรูปผลิต และการจัดจ าหน่าย 
 ปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ตามความสนใจ สามารถแปรรูปผลผลิต และจัดจ าหน่าย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน คิดค านวณค่าใช้จ่ายในการเล้ียงสัตว์ จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผลรายงานผล 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ ประเภทของการเล้ียงสัตว์ ปัจจัยท่ี
ส าคัญในการเจริญเติบโตการเล้ียงสัตว์ สามารถเล้ียงสัตว์และแปรรูปผลผลิตให้ประสบผลส าเร็จอย่างน้อย 
1 ชนิด และประเมินผลค่าใช้จ่ายได้ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ ชนิดและประเภทของสัตว์ 
2. เตรียมโรงเรือนและเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว์ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภท

ของสัตว์ 
3. เลือกและวางแผนการเล้ียงสัตว์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
4. มีทักษะในการสุขาภิบาลสัตว์และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ 
5. สามารถปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ได้ประสบความส าเร็จได้ 
6. สามารถจัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล

รายงานผลได้ 
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รายวิชา ง20203 ไบโอดีเซล 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของไบโอดีเซล พืชพลังงานทดแทน ท่ีได้มาจากปาล์ม
น้ ามันสบู่ด า ออกแบบอุปกรณ์การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล จากน้ ามันพืชใช้แล้ว 
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมและมีการจัดการ เทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร
หรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประวัติความเป็นมาไบโอดีเซลได้ถูกต้อง        
2. อธิบายประโยชน์ของไบโอดีเซลได้ถูกต้อง 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ ามันทอดซ้ า การเลือกซื้อ  เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง    
4. มีความรู้ความเข้าใจสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า ตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์  พร้อมแปรผลได้ 
5. ระบุอุปกรณ์การผลิตไบโอดีเซล 
6. อธิบายหรือสาธิตข้ันตอนการผลิตไบโอดีเซลได้ 
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รายวิชา ง20204 การท าอาหาร 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานท่ีวางแผนไว้ การเลือกซื้ออาหารสด 
อาหารแห้ง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารไทย การแปรรูปอาหาร
ท้องถิ่น การจัดตกแต่งและบริการอาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกันด้วยความเสียสละ  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมี
เหตุผล พร้อมท้ังแสวงหาความรู้  เพื่อน ามาประเมินผลงานและปรับปรุงและน ามาเป็นแนวทางในการ
เลือกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพท่ีสุจริต 

ปฏิบัติการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอน แปรรูปอาหารท่ีมีในท้องถิ่น รายงานความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน ท างานกลุ่มด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้งได้ถูกต้อง 
3. ประกอบและตกแต่งอาหารไทยได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างน้อย 3 ชนิด 
4. แปรรูปอาหารท่ีมีในท้องถิ่นได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
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รายวิชา ง20205 การท าขนม 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                1.0  หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความเป็นมาของขนมไทยและฝึกปฏิบัติการท าขนมไทย ชนิดและประเภทของขนมไทยการ
ใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า วิธีการท าขนมไทยชนิด
ต่างๆความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ความประณีต ความสะอาดและการวัดผลตามสภาพจริงท่ี
หลากหลายครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ปฏิบัติการท าขนมไทยชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอน รายงานความรู้เ กี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ ชนิด ประเภท และเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมไทย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน ท างานกลุ่มด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล  มี
จิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญของขนมไทยได้ 
2. บอกชนิดและประเภทของขนมไทยได้ 
3. เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมไทยได้ถูกต้อง 
4. เข้าใจและฝึกปฏิบัติการท าขนมไทยได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
5. เห็นคุณค่าของขนมไทยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รายวิชา ง20206 การตัดเย็บเสื้อผ้า 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการใช้จักรและการบ ารุงรักษา การเลือกผ้า การค านวณผ้า การออกแบบและการสร้าง
แบบเส้ือผ้า เทคนิคการตัดเย็บ/การตกแต่งเส้ือผ้า และการจัดจ าหน่าย  

ปฏิบัติงานเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้จักรและการบ ารุงรักษา ปฏิบัติการเลือกผ้า ออกแบบ สร้างแบบ 
และตัดเย็บเส้ือผ้า/ตกแต่งเส้ือผ้า ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ การจัดจ าหน่าย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้จักรและการบ ารุงรักษา การเลือกผ้า การค านวณผ้า การ
ออกแบบ การสร้างแบบ เทคนิคการตัดเย็บและการตกแต่งเส้ือผ้า มีทักษะในการตัดเย็บเส้ือผ้า และ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีมีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะการใช้และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการตัดเย็บได้ด้วยจักร 
2. มีความรู้ ความเข้าใจความหมายความส าคัญของชนิดของผ้า  
3. มีทักษะการออกแบบและการสร้างแบบเส้ือผ้า  
4. มีทักษะการตัดเย็บและการตกแต่งเส้ือผ้าได้ถูกต้อง ตามข้ันตอนการผลิต 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการตัดเย็บเส้ือผ้า   
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รายวิชา ง20207 งานประดิษฐ์ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะ ของงานอาชีพประเภทต่างๆ  การออกแบบช้ินงาน  การเตรียม วัสดุ วิธีการผลิต   
การใช้การเก็บรักษา 

ปฏิบัติการ เลือกแบบ ออกแบบ สร้างแบบ  ปฏิบัติช้ินงานจากวัสดุท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด วัสดุ
เหลือใช้  หรือวัสดุท่ีมีในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาและค่าบริการ จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการประดิษฐ์ช้ินงาน มีทักษะเกี่ยวกับ การออกแบบ ดูแลการจัดเก็บ
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และ
เจตคติท่ีมีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญของงานอาชีพและการประกอบอาชีพประเภทต่างๆ    
2. วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ ช้ินงานได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะในการเลือกซื้อ ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ ตลอดจนการเก็บบ ารุงรักษา 
4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ช้ินงาน ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุต่างๆ  
5. บันทึกการปฏิบัติงาน ก าหนดต้นทุน ก าไร ในการจ าหน่ายและจัดท าบัญชี 
6. มีเจตคติท่ีดี มีประสบการณ์ เกิดความภาคภูมิใจและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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รายวิชา ง20208 งานธุรกิจ 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                          1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของธุรกิจท่ัวไป การตลาด การค้าปลีก และการค้าส่ง 
การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค การใช้เครื่องใช้ส านักงาน  

ปฏิบัติการเลือก ใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา
ระบบดิจิตอล  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของธุรกิจท่ัวไป การตลาด
การค้าปลีก การค้าส่ง การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และเลือกใช้ บ ารุงรักษาเครื่องใช้
ส านักงานได้อย่างคุ้มค่า และประหยัด  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของธุรกิจท่ัวไป 
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และอรรถประโยชน์ของการตลาด 
3. อธิบาย อภิปราย ความหมาย ความส าคัญและประเภทของการค้าปลีก การค้าส่ง 
4. อธิบาย อภิปราย การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
5. สามารถเลือก ใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา

ระบบดิจิตอล  อย่างถูกวิธี คุ้มค่า และประหยัด 
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รายวิชา ง20209งานบัญชีเบื้องต้น 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการบัญชีคู่ของกิจการประเภทบริการ  การบันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันท่ัวไป 
และสมุดบัญชีแยกประเภท การท าบัญชีครบวงจรเบ้ืองต้น 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายการธุรกิจ  บันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันท่ัวไป บัญชีแยกประเภท 
จัดท างบทดลอง ฝึกกิจนิสัยในการท าบัญชี 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีคู่ของกิจการบริการ และสามารถท าบัญชีกิจการ
บริการได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบัญชีคู่ของกิจการประเภทบริการ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบันทึกรายการธุรกิจในสมุดรายวันท่ัวไป  
3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดท าสมุดบัญชีแยกประเภท  
4. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดท างบทดลอง และการท าบัญชีครบวงจรเบ้ืองต้น 
5. สามารถวิเคราะห์รายการธุรกิจ  
6. สามารถบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป บัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลองได้ตาม

หลักการบัญชีคู่ได้อย่างถูกต้อง 
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รายวิชา ง20210 งานช่างพื้นฐาน 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายประเภทของงานช่างพื้นฐาน  การใช้การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ฝึกทักษะปฏิบัติงานช่างพื้นฐานตามแบบท่ีก าหนด ถูกต้องครบตามกระบวนการท างาน 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ -อุปกรณ์ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประเภทของงานช่างพื้นฐานได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
3. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ 
4. ปฏิบัติช้ินงานได้ตามท่ีก าหนด 
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รายวิชาและหน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 
   ภาษาอังกฤษ   

1. อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2   1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20204 Listening and Speaking 2 

2. อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20205 English for Communication 1 

3. อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2  1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20206 English for Communication 2 

4. อ20207 การพูดในท่ีประชุมชน                1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20207 Public Speaking 

5. อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว    1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20208 English for Tourism 

6. อ20209 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น  
       1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 0.5 หน่วยกิต 
ENG20209 Basic English for Science and Technology 

7. อ20210 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์      1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  0.5 หน่วยกิต 
ENG20210 Critical Reading 

   ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 
8. จ20201 ภาษาจีน 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

CHI20201 Chinese 1  
9. จ20202 ภาษาจีน 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

CHI20202 Chinese 2 
10. ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1             2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

JAP20201 Japanese 1 
11. ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2             2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

JAP20202 Japanese 2 
12. ย20201 ภาษาเยอรมัน 1             2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 

GER20201 German 1 
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13. ย20203 ภาษาเยอรมัน 2             2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
GER20203 German 2 

14. ฝ20201 ฝรั่งเศส 1    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
FRE20201 French 1 

15. ฝ20202 ฝรั่งเศส 2    2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต 
FRE20202 French 2 
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รายวิชา อ20204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง ส่ือสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการส่ือสาร  โดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในกานเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้
ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟัง ออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยคค าส่ัง 
ขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ัน ๆ  ท้ังท่ีเป็นความเรียงและ
ไม่ใช่ความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความของตนเองในรูปแบบต่าง 
ๆ  สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บท
ละครส้ัน ๆ เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคมถูกต้อง  
เจรจาต่อรอง  น าเสนอเรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ัวไป  ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารใน
รูปแบบต่างๆ ให้ถูกกาลเทศะ ต้ังค าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ ฟัง-พูด ได้คล่องแคล่ว 
แม่นย า เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ    

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ส านวนในการสมัครงานขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น 
2. ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังอ่านข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ันๆ  ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความ

เรียง  จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเลคทรอนิกส์   
3. พูดออกความคิดเห็นและแสดงรู้สึกวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บท

เพลง บทละครส้ันๆ 
4. ฟังและพูดเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ท้องถิ่นและ

สังคม  
5. เจรจาต่อรอง น าเสนอเรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ัวไป   
6. ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกกาลเทศะ 
7. ต้ังค าถาม สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้คล่องแคล่ว แม่นย า เหมาะกับสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
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รายวิชา อ20205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
การแนะน าตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอให้
ความช่วยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้ ค า การอ่าน สัญลักษณ์ แผนท่ี  ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องท่ีอ่านและฟัง 
เข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
(Comprehension Reading) และหาแหล่งความรู้เสริมจากส่ือต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน
ให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ส่ิงท่ีซ่อน
อยู่ในบทความนั้นๆ  และเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้กบัรายวิชาอื่นๆ  เพื่อน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะทางวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาทักษะการพูดให้
คล่องแคล่วมากขึ้น มีการน าเสนอบทความท่ีอยู่นอกต าราเรียน หรือส่ิงท่ีตนเองสนใจท้ังในและนอก
ห้องเรียน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ  
2. เขียนแนะน าตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และสถานศึกษา 
3. กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ

กระจ่าง และขอให้พูดซ้ า เลือกใช้ศัพท์ ส านวน เลือกใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

4. บอกใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่องท่ีฟังและอ่าน จากส่ือประเภทต่างๆ  โดยใช้กล
ยุทธ์ในการฟังและอ่านท่ีเหมาะสม 

5. รู้และเข้าใจสัญลักษณ์ ป้าย ประกาศ บทความ ระบุอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้ 
(Writer’s Purposes) 

6. สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิง ท่ีฟังและอ่านได้ 
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รายวิชา อ20206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการพูดทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ ออกเสียงได้ถูกต้อง  ขอหรือให้ความ
ช่วยเหลือ ถามหรือตอบ แนะน าแสดงความคิดเห็นในการเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือ
ประสบการณ์ของตน ใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และแสดงความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผล ฟังข่าวสารหรือโฆษณาจากส่ือประเภทต่าง ๆ  ตีความ  สรุปใจความข้อมูลต่างๆ  เรียงความท่ีมี
ใจความส าคัญ ข้อความสนับสนุน และบทสรุปท่ีถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) หาแหล่งความรู้เสริมจากส่ือต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านการอ่านต่างๆ ให้สูงยิ่งขึ้น มีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นสูง และสามารถเข้าใจ
อารมณ์และจุดมุ่งหมายของผู้เขียน (Writer’s Mood or Tone) อ่านเนื้อหาท่ีเป็นข้อเท็จจริง และเรื่องท่ี
แต่งขึ้น และฝึกอ่านบทกวี  นวนิยายในเชิงวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเน้นท้ังการอ่านเพื่อหาข้อมูลและการอ่าน
เพื่อความเพลิดเพลิน  โดยสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยให้มีเนื้อหาและใจความท่ีสมบูรณ์ได้  มีทักษะการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ 
สามารถพัฒนาทักษะในการจดบันทึก (Note Taking)การพัฒนาความเข้าใจในการฟังบทสนทนาส้ัน ๆ ท่ี
ประกอบด้วยส านวนต่าง ๆ (Daily Expressions) 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่องท่ีฟังและอ่าน จากส่ือประเภทต่างๆ  โดยใช้กล
ยุทธ์ในการฟังและอ่านท่ีเหมาะสม 

2. มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น  
โดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

3. เข้าใจสามารถแยกแยะเนื้อหาท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Facts) เรื่องท่ีแต่งขึ้น (Idea) รวมท้ังสามารถ
อธิบายความหมายแฝงของบทกวีต่างๆ  รู้จักประยุกต์อ่านเพื่อความรู้หรือความเพลิดเพลิน
และสามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

4. ใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ มีทักษะในการจดบันทึก (Note Taking) 
และเข้าใจในการฟังบทสนทนาส้ันๆ ท่ีประกอบด้วยส านวนต่างๆ (Daily Expressions)  

5. แยกแยะข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง แนวคิด หรือเรื่องท่ีแต่งขึ้น  ท้ังในการอ่านและการฟังเพื่อหา
ข้อมูลและการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  ตลอดจนสามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยมี
เนื้อหาและใจความท่ีสมบูรณ์ได้ 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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รายวิชา อ20207 การพูดในท่ีประชุมชน 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

เข้าใจค าศัพท์  ส านวนทางภาษา  ประโยคไวยากรณ์  ท่ีใช้ในการพูดในท่ีประชุมชนอย่างถูกต้อง  
เข้าใจขั้นตอนการพูด และมีลักษณะการพูดท่ีดี พร้อมท้ังมีบุคลิกภาพ น้ าเสียง ท่าทาง ท่ีคล่องแคล่ว และ
มั่นใจในการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึกในท่ีประชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และ
สถานการณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตลอดจนพูดอย่างมีล าดับขั้นตอน 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการส่ือสารได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ค าศัพท์ ส านวนทางภาษา ประโยค ได้อย่างถูกต้อง 
2. เข้าใจในขั้นตอนการพูด มีบุคลิกภาพ ลักษณะการพูดท่ีดี น้ าเสียง ท่าทาง ได้อย่างคล่องแคล่ว

และมั่นใจ 
3. ใช้ภาษาในการพูดในท่ีชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์  
4. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อท่ีประชุมได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. พูดอย่างมีล าดับข้ันตอน ครอบคลุมสาระและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการส่ือสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] 

344 

 

รายวิชา อ20208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางท่ีใช้ในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะการละคร ดนตรีและสถาปัตยกรรม ส่ือสารโดยใช้ภาษา
ท่าทาง น้ าเสียง แสดงความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะรวมท้ังใช้ภาษา 
ส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน ให้ค าแนะน า เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน
ท้องถิ่น หรือเกี่ยวกับตนเอง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความ ข้อความ 
หนังสือท่ีเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเท่ียว และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน ฝึกกับสถานการณ์จ าลอง 
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษด้านศัพท์ส านวนท่ีใช้ในการท่องเท่ียว เช่น  ท่ีพัก  การวางแผนการ
ท่องเท่ียว  บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว  ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการใช้ภาษาเพื่อเข้าใจ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเลคทรอนิกส์ และการส่ือสาร
โดยตรงจากผู้พูด ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเท่ียวตลอดจนทักษะการขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ  สรุปความคิดรวบยอด แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอบริการและวางแผน
เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวและส่ือสารเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรรมท่ีดีงามของชาวไทยแก่นักท่องเท่ียว ส่ือสารโดยใช้ภาษาท่าทาง แนะน า 
บรรยายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น  ภูมิภาคของตนเอง แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูล บอก
กิจกรรม สินค้าส าคัญหรือบริการในท้องถิ่น มีความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆ กับเจ้าของภาษา
ท้ังทางด้านวัฒนธรรม งานเทศกาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ ใช้ภาษาอังกฤษ ใน
การค้นคว้า รวบรวม สรุป เปรียบเทียบ ข้อมูล/ข้อเท็จจริง  ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว จากแหล่งการ 
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วารสาร โฆษณา เว็บไซต์ เป็นต้น  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความหมาย ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ท่ีใช้ในแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น  
2. ฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวแล้วเข้าใจ สรุปความเห็นออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
3. พูดและเขียน ให้ข้อมูล บอกทิศทาง เสนอให้บริการ และแนะน าการท่องเท่ียวได้  
4. ขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แลกเปล่ียนความรู้ ประเด็นปัญหาต่างๆ 

เกี่ยวกับบรรยากาศการท่องเท่ียวได้  
5. พูดหรือเขียน ให้ข้อมูล แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น สถานท่ี บุคคล หัตถกรรม

เทศกาล ประเพณี การแสดงส่ิงท่ีน่าสนใจในท้องถิ่น ภูมิภาคและภายในประเทศได้ 
6. ศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวได้ 
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รายวิชา อ20209  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ส านวนภาษาส่ือสารเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นการเปรียบเทียบ การวัด การให้ค านิยาม การจัดแบ่งประเภท ฝึกฝนทักษะ
การอ่านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆอย่าง
หลากหลาย วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้กระบวนการทาง
ภาษา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เห็นคุณค่าของภาษา  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจ และสามารถใช้ค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ใช้ส านวนภาษาส่ือสารเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การเปรียบเทียบ การวัด 

การให้ค านิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่นๆ  
3. สืบค้นและสรุปข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างหลากหลาย 
4. วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน 
5. เขียนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ เว็บไซต์ ฯลฯ 
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รายวิชา อ20210 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 0.5 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาบทความประเภทต่างๆ องค์ประกอบของบทความ ศึกษากลวิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ  
ศึกษาและฝึกฝนกลวิธีการอ่านบทความหรือส่ือประเภทต่างๆ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบ จับ
ประเด็นหลัก  ระบุข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น แสดงความเห็นจากเรื่องท่ีอ่านและให้เหตุผลประกอบ ตีความ 
คาดคะเน เปรียบเทียบ ประเมินค่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากบทความประเภทต่างๆ  จับแนวคิด ข้อคิดเห็น
จากเรื่องท่ีอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่า
ของการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ เข้าใจในการอ่านบทความ (Passage) ประเภทต่างๆ และวิเคราะห์ แยกแยะ 
องค์ประกอบของบทความ 

2. อ่านส่ือประเภทท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง เช่น แผนภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลท่ีอ่านได้ 

3. อ่านเรื่อง หรือข้อความจากส่ือ/ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ แล้วจับประเด็นหลักท่ีส าคัญของเรื่องได้ 
4. อ่านเรื่อง หรือบทความจากส่ือประเภทต่างๆ  แล้วแยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น

และให้เหตุผลประกอบได้  
5. อ่านเรื่อง บทความ หรือบทอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ แล้วตีความ คาดคะเน เหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นได้ 
6. เปรียบเทียบ ประเมินค่า ส่ือ/ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ ท่ีอ่านแล้วให้เหตุผลสนับสนุน 
7. จับแนวคิด ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา จ20201 ภาษาจีน 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราว  และสถานการณ์ต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน ศึกษาการพูดทักทาย  แนะน าตนเองและผู้อื่น อ่านออกเสียง ค า วลี สานวน ประโยค บท
กวี ข้อความ ส่ือทีไม่ใช่ความเรียงบทความส้ัน ๆ ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ใช้ภาษาและท่าทาง ขอความ
ช่วยเหลือและบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง เรื่องราว
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของภาษาจีน และวันส าคัญประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอื่น  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถดาเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจาวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน  มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และรักความเป็นไทย  

 
ผลการเรียนรู้  

12. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
13. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
14. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ัน ๆ เรื่องเล่า นิทานง่ายๆ  ท่ีมีภาพประกอบ  
15. พูดและเขียนทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
16. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น 
17. พูดและเขียนภาษาง่ายๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
18. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม  
19. ใช้ถ้อยค าส านวนง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
20. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
21. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
22. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่างๆ  ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของ

เจ้าของภาษา  
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รายวิชา จ20202 ภาษาจีน 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการพูดทักทาย แนะน าตนเองและผู้อื่น อ่านออกเสียง ค า  วลี ส านวน ประโยค บทกวี 
ข้อความ ส่ือทีไม่ใช่ความเรียงบทความส้ันๆ ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าขอร้อง  ใช้ภาษาและท่าทาง  ขอความ
ช่วยเหลือและบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง เรื่องราว
ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน  เห็นคุณค่าของภาษาจีน และวันส าคัญประเพณีวัฒนธรรม  เพื่อสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอื่น  

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน  มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และรักความเป็นไทย  
 
ผลการเรียนรู้  

1. พูดและเขียนทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น  
3. พูดและเขียนภาษาง่ายๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดล้อมด้วยภาพ ค าและข้อความส้ันๆ  
5. น าเสนอข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ  
6. เข้าใจเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอื่น  
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยค าส านวนต่างๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา  
9. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
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รายวิชา ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สถานการณ์ใกล้ตัว  ค าส่ังท่ีใช้ใน
ห้องเรียน ค าขอร้อง ค าแนะน า ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่ายๆ  การ
เสนอความช่วยเหลือผู้อื่น  การขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ  บทเพลงส าหรับเด็ก 
ข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ  การเสนอความคิดรวบยอด รวมท้ังมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า ประโยค 
บทความส้ันๆ โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น และ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น และน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง  โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเช่ือมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คาศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู้  

9. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
10. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
11. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ันๆ เรื่องเล่า นิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
12. พูดและเขียน การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ังและขอร้อง  
13. พูดและเขียนภาษาง่ายๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
14. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม   
15. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
16. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่างๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรม ของ

เจ้าของภาษา  
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รายวิชา ญ20202 ภาษาญี่ปุ่น 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สถานการณ์ใกล้ตัว ค าส่ังท่ีใช้ใน
ห้องเรียน ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่ายๆ 
การเสนอความช่วยเหลือผู้อื่น  การขอและให้ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ  บทเพลงส าหรับ
เด็ก ข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ  การเสนอความคิดรวบยอด  รวมท้ังมีทักษะในการอ่านค า กลุ่มค า 
ประโยค บทความส้ันๆ  โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น 
และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง  โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ  ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง  เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง  

เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้องและรักความเป็นไทย  
ผลการเรียนรู้  

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. เข้าใจค าส่ัง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
3. เข้าใจบทสนทนา เรื่องส้ันๆ เรื่องเล่า นิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
4. พูดและเขียน ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ แนะน าออกค าส่ัง  ขอร้อง และค าช้ีแจง 
5. พูดและเขียนภาษาง่ายๆ ในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
6. น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม   
7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
8. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกับภาษาไทย  
9. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม การใช้ถ้อยค าส านวนต่างๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
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รายวิชา ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน ใช้ภาษาง่ายๆ ส้ันๆ  แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเองและและเรื่องท่ีตนเองสนใจโดยใช้
ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา อธิบายประโยค ข้อความส้ันๆ  โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ 
บอกใจความส าคัญจากบทสนทนาและเรื่องส้ันๆ จากส่ือ ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆ  สรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  ใช้
ภาษาเยอรมันส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สาระการเรียนรู้อื่นๆ และอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการ
สร้าง เจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

10. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้องง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน  
11. อธิบายประโยค ข้อความส้ันๆ  โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์  
12. ใช้ภาษาง่ายๆ ส้ันๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวได้เหมาะสม 
13. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อแสดงความต้องการของตนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา  
14. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   
15. เขียนภาพ แผนภูมิเพื่อสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน  
16. บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค าประโยค ข้อความและเครื่องหมายวรรคตอน

ของภาษาเยอรมันกับภาษาไทย  
17. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นภาษาเยอรมัน  
18. ใช้ภาษาเยอรมันง่ายๆ เพื่อส่ือสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 
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รายวิชา ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ และเครื่องหมายวรรคตอน
ของภาษาเยอรมันกับภาษาไทย อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความง่าย ๆ  ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง บอกใจความส าคัญจากบทสนทนาส้ันๆ เรื่องส้ันๆ จากส่ือ ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องตาม
ความสนใจ  ให้ข้อมูลส้ันๆ เกี่ยวกับตนเองและส่ิงใกล้ตัวท่ัวไป ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางตาม
มารยาทและวัฒนธรรมเยอรมัน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเยอรมันกับ
วัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการ
สร้าง  เจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และรักความเป็นไทย 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคและข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
2. บอกใจความส าคัญจากบทสนทนาส้ันๆ เรื่องส้ันๆ จากส่ือ ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  
3. ใช้ภาษาส้ันๆ ง่ายๆ  เพื่อขอร้องและขออนุญาต  
4. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทและวัฒนธรรมเยอรมัน  
5. บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นภาษาเยอรมัน 
6. การให้ข้อมูลส้ันๆ เกี่ยวกับตนเองและส่ิงใกล้ตัวทั่วไป 
7. การบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเยอรมันกับวัฒนธรรมไทย 
8. การใช้ภาษาเยอรมันส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
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รายวิชา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศส 1 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม 
ท่าทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความแตกต่างระหว่างภาษา - วัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษา - วัฒนธรรม
ไทย โดยให้ผู้เรียนศึกษาการออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออก
เสียง ฝึกใช้ภาษาฝรั่งเศสท่ีเหมาะสม เพื่อการขอ  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว บทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้จากส่ือประเภทต่างๆ ได้ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร และกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง เพื่อแนะน าตนเองและสถานท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 
 เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส รักการสืบค้น รักการเขียนและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ประโยคง่ายๆ บทสนทนา เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
3. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
4. ใช้ภาษาฝรั่งเศสท่ีเหมาะสม เพื่อการขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น 
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ความรู้สึกของตน น าเสนอความคิดเห็น 

ความคิดรวบยอดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
6. อ่านบทเพลงหรือบทกวีง่ายๆ 
7. เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้จากส่ือประเภทต่างๆ ได้ตาม

ความสนใจ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และกระบวนการคิด
วิเคราะห ์
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รายวิชา ฝ20202 ภาษาฝรั่งเศส 2 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                 1.0 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2 เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอภิปราย 
บทสนทนา ข้อมูล ข่าวสาร นิทาน เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง ความแตกต่างระหว่างภาษา  - 
วัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษา - วัฒนธรรมไทย ตีความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีหลากหลายโดย
ถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเอง อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามมารยาท
สังคม เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงาน  เพื่อส่ือสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
อาชีพ และด้านการเรียน โดยใช้ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษาและส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม น าเสนอ
ข้อมูล ความคิดเห็น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัว สังคมโลก กิจกรรมทางภาษาบทเพลง 
บทกวีเชิงสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น เพื่อแสวงหาความรู้ ความบันเทิงตามความสนใจ เพื่อส่ือสารหรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

โดยใช้ทักษะทางภาษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถด าเนินการส่ือสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัวและสังคม
โลก มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา เข้าใจ
กระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้อง 
 เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส รักการสืบค้น รักการเขียนและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตใจช่วยเหลือ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอภิปราย 
2. สามารถอ่านบทสนทนา ข้อมูล ข่าวสาร นิทาน เรื่องส้ัน รูปแบบพฤติกรรม ท่าทาง 
3. สามารถบอกความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
4. สามารถตีความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีหลากหลาย โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของ

ตนเอง 
5. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน 
6. ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามมารยามสังคม เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ

ปฏิบัติงาน เพื่อส่ือสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ และด้านการเรียน 
7. สามารถใช้ประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
8. น าเสนอข้อมูล ความคิดเห็น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง สังคมใกล้ตัว สังคมโลก 
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9. น าเสนอกิจกรรมทางภาษาบทเพลง บทกวีเชิงสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
10. ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อแสวงหาความรู้ ความบันเทิงตาม

ความสนใจ เพื่อส่ือสารหรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 


