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ทาํไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์

ท่ีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และ

เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการ

คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบติัลํ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสาน

ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และเพื่อนาํไปใชใ้นชีวติจริง 

• การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ   การอ่าน 

ในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อนาํไป ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

• การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่างๆ ของ 

การเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และ

เขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

• การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พูด

ลาํดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพดูในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อ

โนม้นา้วใจ  

• หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัโอกาส

และบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

• วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่าของงาน

ประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญา

ท่ีมีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เร่ืองราวของ 
 

สังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมา

จนถึงปัจจุบนั 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ

และมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที ่2    การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียน

รายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่ง   มีประสิทธิภาพ                   

สาระที ่3    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระที ่4    หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               

สาระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       4 
 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ   ตีความ  แปลความ  

และขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้  วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้และเสนอความคิดใหม่จากการ

อ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ย่อความ และเขียน

รายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และนาํความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และ

พฒันาความรู้ทางอาชีพ  และ  นาํความรู้ความคิดไปประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรัก

การอ่าน 

• เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์   ย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบ

และเน้ือหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้โวหารต่างๆ  เขียนบนัทึก  รายงานการศึกษา

คน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวชิาการ ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการอา้งอิง   ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ   ทั้ง

สารคดีและบนัเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นและนาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง 

• ตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟังและดู  

วิเคราะห์วตัถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีฟังและดู  ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแลว้นาํไป

ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต  มีทกัษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ี

ถูกตอ้ง   พูดแสดงทรรศนะ  โตแ้ยง้  โน้มน้าว  และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  

และพดู  

• เขา้ใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลกัษณะของภาษาไทย ใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยค

ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  แต่งคาํประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉนัท ์  ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและ

ใชค้าํราชาศพัทแ์ละคาํสุภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  วเิคราะห์หลกัการ  สร้างคาํในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทยและภาษาถ่ิน  วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

• วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองตน้ รู้และเขา้ใจลกัษณะเด่น

ของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบา้น  เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวิถีไทย   

ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์  และนาํขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   

ท31101   ภาษาไทย  1   ภาคเรียนท่ี  1  จาํนวน  4๐ ชัว่โมง  เวลา  2  ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน   1.0   หน่วยกิต 

ท31102  ภาษาไทย  2   ภาคเรียนท่ี  2  จาํนวน  4๐ ชัว่โมง  เวลา   2  ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน   1.0   หน่วยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  

ท32103  ภาษาไทย 3    ภาคเรียนท่ี  1  จาํนวน  40 ชัว่โมง   เวลา  2   ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

ท32104  ภาษาไทย 4    ภาคเรียนท่ี  2  จาํนวน  40  ชัว่โมง  เวลา  2   ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  

ท33105   ภาษาไทย 5   ภาคเรียนท่ี  1  จาํนวน 40  ชัว่โมง   เวลา  2  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

ท33106   ภาษาไทย 6   ภาคเรียนท่ี  2  จาํนวน 40  ชัว่โมง   เวลา  2  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6 

ท30201  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม   จาํนวน  40 ชัว่โมง  เวลา   2  ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน   1.0   หน่วยกิต 

ท30202  การแต่งคาํประพนัธ์         จาํนวน  40 ชัว่โมง  เวลา   2  ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน   1.0   หน่วยกิต 

ท30203  การพดูต่อหนา้ชุมชน       จาํนวน  40 ชัว่โมง   เวลา  2   ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

ท30204  การอ่านเชิงวเิคราะห์          จาํนวน  40  ชัว่โมง  เวลา  2   ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

ท30205  ประวติัวรรณคดี 1       จาํนวน 40  ชัว่โมง   เวลา  2  ชัว่โมง/สัปดาห์    จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

ท30206 ประวติัวรรณคดี 2        จาํนวน 40  ชัว่โมง   เวลา  2  ชัว่โมง/สัปดาห์    จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

ท30207 วรรณกรรมไทย 1         จาํนวน 40  ชัว่โมง   เวลา  2  ชัว่โมง/สัปดาห์    จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

ท30208 วรรณกรรมไทย 2         จาํนวน 40  ชัว่โมง   เวลา  2  ชัว่โมง/สัปดาห์    จาํนวน  1.0   หน่วยกิต 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท  31101                                   ภาษาไทย  1                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  4       

 เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน 1.0  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรองและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดอ้ย่างถูกตอ้งไพเราะ เหมาะสมกบั

เร่ืองท่ีอ่าน สามารถ ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบคาํถาม  แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้เร่ืองท่ีอ่าน และเสนอ

ความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เขียนบนัทึกความรู้  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมาย  เขียนอธิบายไดต้รงตาม

วตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาท่ีเรียบเรียงอยา่งถูกตอ้ง มีขอ้มูลและสาระสาํคญัชดัเจน 

 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู เพื่อนาํไปใชใ้นชีวติจริง และสามารถอธิบาย วิเคราะห์ 

หลกัการสร้างคาํในภาษาไทย 

สังเคราะห์ขอ้คิดท่ีได้จากวรรณคดี และวรรณกรรมในทอ้งถ่ิน เพื่อนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมกบั

ท่องจาํ และบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกาํหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ เพื่อนาํไปใชอ้า้งอิงโดยใช้

กระบวนการฝึกอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ ขยายความ เร่ืองท่ีอ่าน เขียนส่ือสาร รวบรวมขอ้มูล สรุปความคิด 

แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู  อธิบาย วิเคราะห์ หลกัการใช้คาํ สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณกรรม วรรณคดี 

บอกคุณค่าบทอาขยาน และบทร้อยกรอง เพือ่นาํไปใชชี้วติจริง 

ฝึกทกัษะการเขียนอธิบาย เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนเรียงความ ยอ่ความ เขียนบนัทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย ฝึกทกัษะการพดูสรุปแนวคิด และศึกษาเก่ียวกบั การใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยค  

 โดยใชก้ระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต กระบวนการ

เขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดง

ความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  

มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพดู 
 

ตัวช้ีวดั    

ท 1.1     ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/8   ม.4-6/9   

ท 2.1     ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/7   ม.4-6/8   ม.4-6/9 

ท 4.1 ม.4-6/7 

ท 5.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   

 

รวม 19 ตัวช้ีวดั  

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท  31102                                ภาษาไทย 2                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  4                       

 เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน 1.0  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ เหมาะสมกับเร่ืองท่ีอ่าน อ่านส่ือ

ส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  สามารถสรุปความความ   อ่านแสดงความคิดเห็น  เพื่อวเิคราะห์ และวิจารณ์ เร่ืองท่ีอ่าน

ในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล มีการคาดคะเน เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านและประเมินค่า เพื่อนาํความรู้ ความคิดไปใช้

ตดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ 

เขียนกรอกแบบรายการ  สรุปความจากส่ือต่าง ๆ เช่น กวีนิพนธ์ วรรณคดี เร่ืองสั้น สารคดี นวนิยาย บทความ

ทางวิชาการ และมีการประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดของผูเ้ขียน การใช้ถ้อยคาํ การเรียบเรียง 

สาํนวนโวหาร กลวธีิในการเขียน 

 สรุปแนวคิด หลกัการฟังและดูส่ือ  แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟัง  

แลว้สามารถประเมินเร่ืองท่ีฟังและดู เพื่อกาํหนดแนวทางนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 ใชค้าํราชาศพัท ์เขา้ใจธรรมชาติภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลงัภาษา 

 ภูมิปัญญาทางภาษา   

สังเคราะห์ขอ้คิดท่ีไดจ้ากวรรณคดี และวรรณกรรม เพื่อนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงโดยใช้กระบวนการฝึก

อ่านบทร้อยแกว้ บทร้อยกรอง วิเคราะห์ วิจารณ์ เร่ืองท่ีอ่าน เขียนยอ่ความจากส่ือต่าง ๆ ประเมินคุณค่างานเขียน สรุป

แนวคิด แสดงความคิดเห็น   สร้างสรรค ์วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอยา่งเห็นคุณค่านาํมาประยุกตใ์ชใ้น

ชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดี และ

วรรณกรรม เพื่อนาํไปใชชี้วติจริง 

โดยใชก้ระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต กระบวนการ

เขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดง

ความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เขา้ใจธรรมชาติภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลง

ของภาษา พลงัภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วเิคราะห์วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอยา่งเห็นคุณค่านาํมาประยุกตใ์ชใ้น

ชีวติจริง  รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  

มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพดู 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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ตัวช้ีวดั 

 ท 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

             ท 2.1 ม.4-6/1  

ท 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 

ท 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4  

ท 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  

รวม 18  ตวัช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท  32101                                     รายวชิาภาษาไทย 3                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

 เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                     จํานวน 1.0  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแกว้ร้อยกรอง ตีความ แปลความ และขยายความ วเิคราะห์ วจิารณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ 

ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ เสนอความคิด ตอบคาํถาม เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึกยอ่ความและ

รายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านเพื่อพฒันาตน พฒันาการเรียนและพฒันาความรู้ทางอาชีพ เขียนส่ือสาร เขียน

เชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ รายงานการประชุม เขียนกรอกแบบรายการ เขียนเรียงความ ยอ่ความจากส่ือต่าง ๆ 

ผลิตงานเขียนในรูปแบบรายการ เขียนเรียงความ ยอ่ความจากส่ือต่าง ๆ ผลิตงานเขียนในรูปแบบทั้งสารคดี และบนัเทิง

คดี ประเมินงานเขียน นาํมาพฒันาตนเอง เขียนรายงาน ใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิง บนัทึกการศึกษาคน้ควา้ และมี

มารยาทในการเขียน สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ แนวคิดการใชภ้าษา ความน่าเช่ือถือ ประเมินและมี

วจิารณญาณในการฟัง ดู พดู ต่อท่ีประชุมชน พดูอภิปราย และมีมารยาทในการฟัง ดู และการพดู อธิบายลกัษณะของ

ภาษา เสียงในภาษา ส่วนประกอบของภาษา องคป์ระกอบของพยางคแ์ละคาํใชค้าํและสาํนวน การร้อยเรียงประโยค 

แต่งร่าย วเิคราะห์ และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วเิคราะห์ วจิารณ์ ประเมินค่า 

สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจาํและบอก

คุณค่าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 เพื่อ วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจิารณ์ ประเมินค่า ทกัษะทางภาษา สามารถนาํไปพฒันาตนเองพฒันาการเรียน และ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั  

ท 1.1 ม.4-6/1-9  

ท 2.1 ม.4-6/1-7  

ท 3.1ม.4-6/1-6  

ท 4.1 ม.4-6/1-7  

ท 5.1 ม.4-6/1-6  

 

รวม 5 ตัวช้ีวดั 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท  33102                                     รายวชิาภาษาไทย 4                                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

 เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                     จํานวน 1.0  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแกว้ร้อยกรอง ตีความ แปลความ และขยายความ วเิคราะห์ วจิารณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ 

ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ เสนอความคิด ตอบคาํถาม เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึกยอ่ความและ

รายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านเพื่อพฒันาตน พฒันาการเรียนและพฒันาความรู้ทางอาชีพ เขียนส่ือสาร เขียน

เชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ รายงานการประชุม เขียนกรอกแบบรายการ เขียนเรียงความ ยอ่ความจากส่ือต่าง ๆ 

ผลิตงานเขียนในรูปแบบรายการ เขียนเรียงความ ยอ่ความจากส่ือต่าง ๆ ผลิตงานเขียนในรูปแบบทั้งสารคดี และบนัเทิง

คดี ประเมินงานเขียน นาํมาพฒันาตนเอง เขียนรายงาน ใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิง บนัทึกการศึกษาคน้ควา้ และมี

มารยาทในการเขียน สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ แนวคิดการใชภ้าษา ความน่าเช่ือถือ ประเมินและมี

วจิารณญาณในการฟัง ดู พดู ต่อท่ีประชุมชน พดูอภิปราย และมีมารยาทในการฟัง ดู และการพดู อธิบายลกัษณะของ

ภาษา เสียงในภาษา ส่วนประกอบของภาษา องคป์ระกอบของพยางคแ์ละคาํใชค้าํและสานวน การร้อยเรียงประโยค 

แต่งร่าย วเิคราะห์ และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วเิคราะห์ วจิารณ์ ประเมินค่า 

สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจาํและบอก

คุณค่าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 เพื่อ วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจิารณ์ ประเมินค่า ทกัษะทางภาษา สามารถนาํไปพฒันาตนเองพฒันาการเรียน และ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

 

รหัสตัวช้ีวดั  

ท 1.1 ม.4-6/1-9  

ท 2.1 ม.4-6/1-7  

ท 3.1 ม.4-6/1-6  

ท 4.1 ม.4-6/1-7  

ท 5.1 ม.4-6/1-6  

 

รวม 5 ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท  33101                                     รายวชิาภาษาไทย  5                                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

 เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                     จํานวน 1.0  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา วเิคราะห์ และฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพดู การวเิคราะห์และประเมินค่า

วรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทกัษะเก่ียวกบัอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบคาํถาม คาดคะเน

เหตุการณ์เร่ืองท่ีอ่าน วิเคราะห์ วจิารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อยา่งมี

เหตุผล  ฝึกทกัษะการเขียนบรรยาย เขียนพรรณนา โนม้นา้ว โครงการและรายงานการดาํเนินโครงการ  รายงานการ

ประชุม เขียนบนัเทิงคดี  ประเมินคุณค่างานเขียนในดา้นต่าง ๆ ฝึกทกัษะการพดูสรุปแนวคิด  

 วเิคราะห์วถีิไทยประเมินค่า ความรู้และขอ้คิดจากวรรณคดีวรรณกรรม ท่องจาํบทอาขยานท่ีกาํหนดและบท

ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

 โดยใชก้ระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต กระบวนการ

เขียนเขียนส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  วเิคราะห์วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ช้

ในชีวติจริง    รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน 

การฟัง การดู และการพดู  

   

 

ตัวช้ีวดั 

  ท 1.1     ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/7   ม.4-6/๘  

  ท 2.1 ม.4-6/1  ม.4-6/4   ม.4-6/๘  

                           ท 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/5    ม.4-6/6 

  ท 4.1 ม.4-6/3  ม.4-6/4   ม.4-6/5  ม.4-6/7 

  ท 5.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2  ม.4-6/3   ม.4-6/4     ม.4-6/6 

  

รวม  21  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัสวชิา  ท  33102                                รายวชิาภาษาไทย  6                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                      จํานวน 1.0  หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา วเิคราะห์ และฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวเิคราะห์และประเมินค่า

วรรณคดีและวรรณกรรม แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  ฝึกทกัษะ

การเขียนบรรยาย เขียนพรรณนา โนม้นา้ว โครงการและรายงานการดาํเนินโครงการ  รายงานการประชุม เขียนบนัเทิง

คดี  ประเมินคุณค่างานเขียนในดา้นต่างๆ ฝึกทกัษะการพูดสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองท่ีฟังและดู 

พดูในโอกาสต่างๆ พดูอภิปราย  พดูแสดงทรรศนะ  และการพดูโตแ้ยง้  เสนอแนวคิดใหม่และใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม  และศึกษาเก่ียวกบัระดบัของภาษา อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  แต่งบทร้อยกรองประเภทฉนัท ์

 วเิคราะห์วถีิไทย ประเมินค่าความรู้และขอ้คิดจากวรรณคดีวรรณกรรม  ท่องจาํบทอาขยานท่ีกาํหนดและบท

ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  

 โดยใชก้ระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ กระบวนการ

เขียนเขียนส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพดู สามารถเลือกฟัง ดู และพดูแสดงความรู้

ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์ เพื่อใหเ้ขา้ใจธรรมชาติภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษา วเิคราะห์วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง    รักษา

ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ

พดู  

  

ตัวช้ีวดั 

                     ท 1.1 ม.4-6/1     

                     ท 3.1 ม.4-6/1     ม.4-6/2      ม.4-6/3     ม.4-6/5     ม.4-6/6                                                                                                         

                     ท 4.1 ม.4-6/3    ม.4-6/4      ม.4-6/5  

        ท 5.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2      ม.4-6/3      ม.4-6/4 ม.4-6/6 

รวม   14   ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาเพิม่เตมิ 
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รายวชิา  ท 30201    การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 -6   เวลา   40    ช่ัวโมง  (  จํานวน 1 หน่วยกติ  ) 

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

คําอธิบายรายวชิา 

 

อธิบายความหมาย  ลกัษณะ  ประเภทของวรรณกรรม  และหลกัการพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมไทย  

อธิบายความหมาย  องคป์ระกอบของการอ่านและพิจาณาวรรณกรรมประเภทร้อยแกว้  ร้อยกรอง  สารคดี  และบนัเทิง

คดี    ลกัษณะของโครงเร่ืองท่ีดี และวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 

 โดยการฝึกอ่านวรรณกรรมสร้างสรรคป์ระเภท  ชีวประวติั บทความ บทละครพูด เร่ืองสั้น นวนิยาย   บทร้อย

กรองขนาดสั้ น วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  ตลอดจนวรรณกรรมทอ้งถ่ิน แลว้สามารถ พิจารณา

จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  เน้ือหาและกลวิธีการแต่ง ขอ้คิด  ประเด็นสําคญัของเร่ือง แยกเน้ือหาท่ีแสดงอารมณ์ แสดง

ขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น  

นกัเรียนใชก้ระบวนการคิดเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้คิดจากการอ่านมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  กระบวนการสืบคน้

ขอ้มูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของวรรณกรรม   อ่านอยา่งมีจินตนาการ เพื่อให้เกิดนิสัยขยนั  

รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวนิยัในการอ่าน  ตระหนกัในคุณค่าของวรรณกรรม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย  ลกัษณะ  และประเภทของวรรณกรรมไทยได ้ 

2. อธิบายความหมาย  องคป์ระกอบของการอ่านและพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยแกว้ ร้อยกรอง  สารคดี และ

บนัเทิงคดีได ้  

3.  อธิบายลกัษณะของโครงเร่ืองท่ีดีได ้

4.   อธิบายหลกัการพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมไทยได ้

5. อ่านและพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรม  ประเภทร้อยแกว้ ร้อยกรอง  สารคดี และบนัเทิงคดีไดถู้กตอ้งตามหลกัการ

พิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมไทยได ้ 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ท 30203     การแต่งคําประพนัธ์                                

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 -6     เวลา   40    ช่ัวโมง  (  จํานวน 1 หน่วยกติ  ) 

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

คําอธิบายรายวชิา  
 

 อธิบายความหมาย  รูปแบบ  ประวติัความเป็นมา  ประเภทและวิวฒันาการของร้อยกรองไทยในอดีตจนถึง

ปัจจุบนัโดยสามารถอธิบาย  ระบุประเภท  เปรียบเทียบ  ยกตวัอย่างได้  และบอกคุณค่าของร้อยกรอง  อธิบาย

ความหมายของฉนัทลกัษณ์ของคาํประพนัธ์ประเภทต่างๆ สามารถอธิบาย  ยกตวัอยา่งฉนัทล์กัษณ์ของคาํประพนัธ์แต่

ละประเภทได ้

            ฝึกทกัษะการแต่งคาํประพนัธ์ประเภทกาพย ์ กลอน  โคลง  ฉนัทแ์ละร่าย  โดยคาํนึงถึงลกัษณะบงัคบั  ความงาม  

ความไพเราะของถอ้ยคาํ  แสดงออกทางอารมณ์   เน้ือหามีคุณค่าทางความคิด 

 โดยใชก้ระบวนการปฏิบติั  กระบวนการสังเกต  กระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิด

ความรู้  ความเขา้ใจ  เกิดทกัษะในการเขียนเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีความซาบซ้ึง  ตระหนกัรัก

ความเป็นไทย  ภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษา  เป็นการสืบทอดวฒันธรรมทางภาษาอนัจะนําไปสู่การอนุรักษ์และ

พฒันาการแต่งร้อยกรองใหค้งอยูสื่บไป 

   

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายววิฒันาการของร้อยกรองไทยในอดีตถึงปัจจุบนัได ้  

2. อธิบายความหมาย  ประวติัความเป็นมาและระบุประเภทของร้อยกรองได ้

3. อธิบายคุณค่าและความสาํคญัของร้อยกรองท่ีมีต่อผูแ้ต่ง  ผูอ่้านและสังคมได ้

       4.    ระบุความงามของร้อยกรองประเภทต่างๆได ้

       5.    อธิบายฉนัทลกัษณ์หรือลกัษณะบงัคบัของร้อยกรองประเภทต่างๆได ้

       6.    แต่งร้อยกรองประเภทต่างๆได ้

        

   รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ท 30204     การอ่านเชิงวเิคราะห์                                  

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 -6     ภาคเรียนที ่2                                           เวลา   40    ช่ัวโมง  (  จํานวน 1 หน่วยกติ  ) 

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

คําอธิบายรายวชิา  

 

                      อธิบายความหมาย  องค์ประกอบของวิเคราะห์การอ่าน  กระบวนการวิเคราะห์  ขั้นตอนการอ่านเชิง

วิเคราะห์   วิเคราะห์คาํ วิเคราะห์ประโยค  วิเคราะห์ทรรศนะของผูแ้ต่ง  วิเคราะห์รส   และการอ่านเพื่อวิเคราะห์

ขอบเขตของปัญหาและการตีความเน้ือหาของข้อความ  การพิจารณาข่าวหนังสือพิมพ์    หนังสือประเภทสารคดี  

หนงัสือบนัเทิงคดี  และหนงัสือประเภทร้อยกรองหรือกวนิีพนธ์   

                      โดยการฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์    หนงัสือประเภทสารคดี  หนงัสือบนัเทิงคดี  และ

หนงัสือประเภทร้อยกรองหรือกวนิีพนธ์  และฝึกเขียนวเิคราะห์คาํ  วิเคราะห์ประโยค  วเิคราะห์ทรรศนะของผูแ้ต่ง  

วเิคราะห์รส   และวเิคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการตีความเน้ือหาของขอ้ความ  อภิปรายกลุ่มนาํเสนอผลงานการ

วเิคราะห์  และนาํความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตนเอง พฒันาการเรียนและพฒันาความรู้ทางอาชีพ 

          นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน และมีมารยาทในการอ่านในและ

วรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และมีจิตสาํนึกรักความเป็นไทย 

            

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย  องคป์ระกอบของวิเคราะห์การอ่าน  กระบวนการวิเคราะห์  ขั้นตอนการอ่านเชิงวเิคราะห์   

วเิคราะห์คาํ วเิคราะห์ประโยค  วเิคราะห์ทรรศนะของผูแ้ต่ง  วเิคราะห์รสได ้  

2. อธิบายการอ่านเพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการตีความเน้ือหาของขอ้ความได ้  

3. อ่านวเิคราะห์ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์    หนงัสือประเภทสารคดี  หนงัสือบนัเทิงคดี  และหนงัสือประเภทร้อย

กรองหรือกวีนิพนธ์ได ้  

4. เขียนวเิคราะห์คาํ  วเิคราะห์ประโยค  วเิคราะห์ทรรศนะของผูแ้ต่ง  วิเคราะห์รส   และวเิคราะห์ขอบเขตของ

ปัญหาและการตีความเน้ือหาของขอ้ความได ้  

5. อภิปรายกลุ่มนาํเสนอผลงานการวเิคราะห์  และนาํความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตนเอง พฒันาการเรียน

และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 

6. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน และมีมารยาทในการอ่านในและวรรณกรรมไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และมีจิตสาํนึกรักความเป็นไทย 

   รวมทั้งหมด   6    ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ท 30205     ประวตัิวรรณคดี 

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6     เวลา   40    ช่ัวโมง  (  จํานวน 1 หน่วยกติ  ) 

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

คําอธิบายรายวชิา  

อธิบายความหมาย  ความสาํคญั  ประเภท  ลกัษณะ  และลกัษณะภูมิหลงัของวรรณคดีสมยัสุโขทยั 

วรรณคดีสมยัอยธุยา  วรรณคดีสมยัธนบุรีและวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์  คุณค่าของวรรณคดี กวีและผลงานในสมยั

สุโขทยัจนถึงรัตนโกสินทร์ 

 โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะวรรณคดี

สมยัสุโขทยั  วรรณคดีสมยัอยธุยา  วรรณคดีสมยัธนบุรีและวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์   

 นกัเรียนเกิดความซาบซ้ึง  ตระหนกัรักความเป็นไทย  รู้คุณค่า  มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในภาษาอนัเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของชาติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ  ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไป 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย  ความสาํคญั  ประเภท  ลกัษณะและลกัษณะภูมิหลงัของวรรณคดีสมยัสุโขทยั 

วรรณคดีสมยัอยธุยา  วรรณคดีสมยัธนบุรีและวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ได ้

2. วเิคราะห์  จาํแนก  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของวรรณคดีสมยัสุโขทยั  วรรณคดีสมยัอยธุยา  วรรณคดี

สมยัธนบุรีและวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ได ้

3. วเิคราะห์คุณค่า  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีท่ีมีอิทธิพลต่อวรรณคดี 

สมยัต่อมาได ้

4. อธิบายปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วนทาํใหเ้กิดวรรณคดีและวรรณกรรมได ้

5. เปรียบเทียบวรรณคดีแต่ละยคุในดา้นค่านิยม  วถีิการดาํเนินชีวิต   และคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ 

6. อธิบายประวติัความเป็นมาของวรรณคดี ประวติักวี เน้ือหาโดยสงัเขป ของวรรณคดีแต่ละสมยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. วเิคราะห์เช่ือมโยงวรรณคดีกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของคนไทยในอดีต 

 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ท 30207    วรรณกรรมไทย 

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6      เวลา   40    ช่ัวโมง  (  จํานวน 1 หน่วยกติ  ) 

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

คําอธิบายรายวชิา  

อธิบายความหมาย  ลกัษณะ  ประเภทของวรรณกรรม  และหลกัการพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมไทย  

อธิบายความหมาย  องคป์ระกอบของการอ่านและพิจาณาวรรณกรรมประเภทร้อยแกว้  ร้อยกรอง  สารคดี  และบนัเทิง

คดี    ลกัษณะของโครงเร่ืองท่ีดี และวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 

 โดยการฝึกอ่านวรรณกรรมสร้างสรรคป์ระเภท  ชีวประวติั บทความ บทละครพูด เร่ืองสั้น นวนิยาย   บทร้อย

กรองขนาดสั้ น วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  ตลอดจนวรรณกรรมทอ้งถ่ิน แลว้สามารถ พิจารณา

จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  เน้ือหาและกลวิธีการแต่ง ขอ้คิด  ประเด็นสําคญัของเร่ือง แยกเน้ือหาท่ีแสดงอารมณ์ แสดง

ขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น  

นกัเรียนใชก้ระบวนการคิดเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้คิดจากการอ่านมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  กระบวนการสืบคน้

ขอ้มูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของวรรณกรรม   อ่านอยา่งมีจินตนาการ เพื่อให้เกิดนิสัยขยนั  

รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวนิยัในการอ่าน  ตระหนกัในคุณค่าของวรรณกรรม 

  

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย  ลกัษณะ  และประเภทของวรรณกรรมไทยได ้ 

2. อธิบายความหมาย  องคป์ระกอบของการอ่านและพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยแกว้ ร้อยกรอง  สารคดี และ

บนัเทิงคดีได ้  

3.  อธิบายลกัษณะของโครงเร่ืองท่ีดีได ้

4.   อธิบายหลกัการพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมไทยได ้

5. อ่านและพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรม  ประเภทร้อยแกว้ ร้อยกรอง  สารคดี และบนัเทิงคดีไดถู้กตอ้งตามหลกัการ

พิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมไทยได ้ 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระเรียนรู้คณติศาสตร์ 
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ทาํไมต้องเรียนคณติศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์  คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มี

แบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใช้

ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี

ความสุข 

เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง ตามศกัยภาพ โดยกาํหนด

สาระหลกัท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 

•  จํานวนและการดําเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจาํนวน ระบบจาํนวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจาํนวนจริง การ

ดาํเนินการของจาํนวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจาํนวน และการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 

•  การวัด: ความยาว ระยะทาง นํ้ าหนกั พ้ืนท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบั

การวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และการนาํความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

•  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจาํลองทางเรขาคณิต  

ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และ

การหมุน (rotation) 

•  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการดาํเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบ

สมการ อสมการ กราฟ ลาํดบัเลขคณิต ลาํดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

•  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การกาํหนดประเด็น การเขียนขอ้คาํถาม การกาํหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การสาํรวจ

ความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจใน

การดาํเนินชีวติประจาํวนั 

•  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  

และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1  จาํนวนและการดาํเนนิการ 

มาตรฐาน  ค 1.1     เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 

มาตรฐาน  ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

    การดาํเนินการต่าง ๆ  และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา                       

มาตรฐาน  ค 1.3    ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 

มาตรฐาน ค 1.4    เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้
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สาระที ่2  การวดั 

มาตรฐาน  ค 2.1    เขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

มาตรฐาน  ค 2.2    แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

สาระที ่3  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

มาตรฐาน ค 3.2   ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตผุลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)      

และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 

สาระที ่4  พชีคณิต 

มาตรฐาน  ค 4.1     เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ์ และฟังกช์นั 

มาตรฐาน ค 4.2   ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   

ตลอดจนแปลความหมาย และนาํไปใชแ้กปั้ญหา   

สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.1    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

มาตรฐาน ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้             

อยา่งสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน ค 5.3   ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

สาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง 

                            คณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 

                            เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

หมายเหตุ    1.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพนั้น จะตอ้งใหมี้ความสมดุลระหวา่ง

สาระดา้นความรู้  ทกัษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ไดแ้ก่  การ

ทาํงานอย่างมีระบบ       มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

2.  ในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวา่ง          

          การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกบัการประเมินดา้นความรู้ 
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คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 

• มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจาํนวนจริง  ค่าสมับูรณ์ของจาํนวนจริง จาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ ์และจาํนวนจริงท่ี

อยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ  หาค่าประมาณของจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ ์และจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลข

ยกกาํลงัโดยใชว้ธีิการคาํนวณท่ีเหมาะสมและสามารถนาํสมบติัของจาํนวนจริงไปใชไ้ด ้ 

• นาํความรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใชค้าดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัได ้

• มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต การดาํเนินการของเซต และใช้ความรู้เก่ียวกับแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซตไปใช้

แกปั้ญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผล 

• เขา้ใจและสามารถใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยัได ้

• มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั สามารถใชค้วามสัมพนัธ์และฟังก์ชนัแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆ ได ้

• เขา้ใจความหมายของลาํดบัเลขคณิต ลาํดบัเรขาคณิต และสามารถหาพจน์ทัว่ไปได ้เขา้ใจความหมายของผลบวกของ n 

พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสู้ตรและ

นาํไปใชไ้ด ้

• รู้และเขา้ใจการแกส้มการ และอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง รวมทั้งใชก้ราฟของสมการ อสมการ หรือฟังก์ชนัใน

การแกปั้ญหา 

• เขา้ใจวธีิการสาํรวจความคิดเห็นอยา่งง่าย เลือกใชค้่ากลางไดเ้หมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์สามารถหาค่าเฉล่ียเลข

คณิต มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และนาํผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลไปช่วย

ในการตดัสินใจ 

• เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นใน

การคาดการณ์ ประกอบการตดัสินใจ และแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

• ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการนาํเสนอ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  

และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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โครงสร้างเวลาเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  ( ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4  – 6 ) 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  

ค 31101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1    2  ชัว่โมง/สปัดาห์        จาํนวน  1    หน่วยกิต 

ค 31102    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2    2  ชัว่โมง/สปัดาห์        จาํนวน  1    หน่วยกิต 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

ค 32101    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3    2  ชัว่โมง/สปัดาห์        จาํนวน  1    หน่วยกิต 

ค 32102    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4    2  ชัว่โมง/สปัดาห์        จาํนวน  1    หน่วยกิต 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  

ค 33101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1    2  ชัว่โมง/สปัดาห์        จาํนวน  1    หน่วยกิต 

ค 33102    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2    2  ชัว่โมง/สปัดาห์        จาํนวน  1    หน่วยกิต 

 

รายวชิาเพิม่เตมิ 

 

ค 31201    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1   3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

ค 31202    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2   3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

ค 325201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3   3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

ค 32202    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4   3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

ค 33201    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5  3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

ค 33202    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6  3  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

ค 30201    โครงงานคณิตศาสตร์ 1 1  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ค 30202    โครงงานคณิตศาสตร์ 2 1  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ค 30203    เสริมทกัษะคณิต 1 2  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ค 30204    เสริมทกัษะคณิต 2 2  ชัว่โมง/สปัดาห์   จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 

รหัสวชิา  ค31101    ภาคเรียนที ่ 1   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง(2  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.0  หน่วยกติ   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 เซต  เซต  การดาํเนินการของเซต  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์  และการแกปั้ญหา 

การให้เหตุผล  การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั  การอา้งเหตุผล   

จาํนวนจริง  จาํนวนจริง  สมบติัของจาํนวนจริงเก่ียวกบัการบวกและการคูณ  สมบติัการเท่ากนัและการไม่เท่ากนั  สมการกาํลงั

สองตวัแปรเดียว  อสมการตวัแปรเดียว  ค่าสมับูรณ์   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั  ท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ค 1.1 ม.4 - 6/1  ค 1.1 ม.4 - 6/2 ค1.1 ม.4 - 6/3  

ค 1.2 ม.4 - 6/1  

ค 1.3 ม.4 - 6/1  

ค 1.4 ม.4 - 6/1 

ค 4.1 ม.4 - 6/1  ค 4.1 ม.4 - 6/2 

ค 4.2 ม.4 - 6/1 ค 4.2 ม.4 - 6/2 ค 4.2 ม.4 - 6/3 ค 4.2 ม.4 - 6/5  

ค 6.1 ม.4 - 6/1 ค 6.1 ม.4 - 6/2 ค 6.1 ม.4 - 6/3 ค 6.1 ม.4 - 6/4    ค 6.1 ม.4 - 6/5 ค  6.1 ม.4 - 6/6  

รวม  18  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 

รหัสวชิา  ค31102    ภาคเรียนที ่ 2   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง(2  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.0  หน่วยกติ   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน  ความสมัพนัธ์และฟังกช์นั  โดเมนและเรนจข์องความสมัพนัธ์และฟังกช์นั  กราฟของ

ความสมัพนัธ์และฟังกช์นั  ตวัอยา่งของฟังกช์นัท่ีควรรู้จกั  การนาํกราฟไปแกปั้ญหาบางประการ 

อตัราส่วนตรีโกณมติแิละการนาํไปใช้  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  อตัราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30  องศา  45  องศา  และ  60  องศา  

การอ่านค่าอตัราส่วนตรีโกณมิติจากตารางหรือเคร่ืองคิดเลข  การนาํอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใชใ้นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการหาระยะทาง  

และความสูง   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั  ท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ค  2.1 ม.  4 – 6/1  

ค  2.2 ม.  4 – 6/1  

ค  4.1 ม.  4 – 6/3  

ค  4.2 ม.  4 – 6/4   ค  4.2   ม.  4 – 6/5   

ค  6.1 ม.  4 – 6/1   ค  6.1   ม.  4 – 6/2   ค 6.1  ม.  4 – 6/3    ค 6.1  ม.  4 – 6/4  

ค  6.1 ม.  4 – 6/5     ค  6.1    ม.  4 – 6/6  

 

รวม  11  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5 

รหัสวชิา  ค32101    ภาคเรียนที ่ 1   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง(2 ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.0  หน่วยกติ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 ลาํดบัและอนุกรม  ลาํดบั  ลาํดบัเลขคณิต  ลาํดบัเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวก  n  พจน์แรกของ

อนุกรม 

ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั  ท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ค  4.1   ม. 4 – 6/4    ค 4.1 ม. 4 – 6/5   

ค  4.2   ม. 4 – 6/6     

ค  5.2   ม. 4 – 6/2      

ค  5.3   ม. 4 – 6/2    

ค  6.1 ม.  4 – 6/1   ค  6.1   ม.  4 – 6/2   ค 6.1  ม.  4 – 6/3    ค 6.1  ม.  4 – 6/4  

ค  6.1 ม.  4 – 6/5     ค  6.1    ม.  4 – 6/6  

รวม  11  ตวัช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5 

รหัสวชิา  ค32102    ภาคเรียนที ่ 2   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง(2  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.0  หน่วยกติ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 สถิตเิบือ้งต้น  การสาํรวจความคิดเห็น  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การหาค่ากลางของขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต  มธัยฐาน  

และฐานนิยม  การหาตาํแหน่งท่ีของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นตไ์ทล ์ การวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ

นาํเสนอขอ้มูล 

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั  ท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ค  5.1  ม.  4 – 6/1    ค  5.1 ม.  4 – 6/2     ค  5.1  ม.  4 – 6/3    

ค  5.2  ม.  4 – 6/1     

ค  5.3  ม.  4 – 6/1     

ค  6.1 ม.  4 – 6/1   ค  6.1   ม.  4 – 6/2   ค 6.1  ม.  4 – 6/3    ค 6.1  ม.  4 – 6/4  

ค  6.1 ม.  4 – 6/5     ค  6.1    ม.  4 – 6/6  

 

รวม  11  ตวัช้ีวดั 
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ค 33101      คณติศาสตร์  5 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6      จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

เวลา 40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน     ภาคเรียนที ่1 

คาํอธิบายรายวชิา 

          ศึกษาและฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อนัไดแ้ก่  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์  และการนาํเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ ในสาระต่อไปน้ี 

 สถิติและขอ้มูล  ตวัอยา่งของกรณีหรือปัญหาท่ีตอ้งใชส้ถิติ  ความหมายของสถิติ  สถิติกบัการตดัสินใจ  และวางแผน  ขอ้มูล

และการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  ความหมายของขอ้มูล  ประเภทของขอ้มูล  วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล  และปัญหาในการใชข้อ้มูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  การแจกแจงความถ่ีของขอ้มูล  ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ีสะสม  การแจกแจงความถ่ีสมัพทัธ์  

และการแจกแจงความถ่ีสะสมสมัพทัธ์  การแจกแจงความถ่ีโดยใชก้ราฟ  ไดแ้ก่  ฮิสโทแกรม  และแผนภาพตน้ใบ  การวดัตาํแหน่งท่ีของ

ขอ้มูล  ไดแ้ก่  เปอร์เซนไทล ์ และการหาเปอร์เซนไทลข์องขอ้มูลท่ีไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี  การวดัคา่กลางของขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียเลข

คณิต  ค่าเฉล่ียเลขคณิตถ่วงนํ้ าหนกั  ค่าเฉล่ียเลขคณิตรวม  การหาคา่เฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีแจกแจงความถ่ีแลว้  มธัยฐาน  ฐานนิยม  

และขอ้สงัเกตและหลกัเกณฑท่ี์สาํคญัในการใชค้่ากลางชนิดต่าง ๆ และการวดัการกระจายของขอ้มูล  ไดแ้ก่ พิสยั  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และความสมัพนัธ์ระหวา่งการแจกแจงความถ่ี  ค่ากลาง  และการกระจายของขอ้มูล 

 การจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วักบัผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยปฏิบติัจริง   ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือใหมี้

ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา  มีทักษะการแก้ปัญหา  การให้เหตุผลและนําประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  การใช้ทักษะชีวิต 

กระบวนการ  และการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งให้มีความรักชาติ 

ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

ค 5.1 ม.4-6/2    ,  ค 5.1 ม.4-6/3    , ค 5.3 ม.4-6/1   

ค 6.1  ม 4-6 / 1  ม 4-6 / 2  ม 4-6 / 3  ม 4-6 / 4  ม 4-6 / 5  ม 4-6 / 6   

 

รวมทั้งหมด   9  ตวัช้ีวดั 
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ค 33102      คณติศาสตร์  6 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6      จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

เวลา 40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน     ภาคเรียนที ่2 

   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษา อธิบาย มีความรู้ความเขา้ใจ และสรุปในสาระต่อไปน้ี 

การสํารวจความคิดเห็น  วิธีสาํรวจความคิดเห็น  ขอบเขตของการสาํรวจ  วีเลือกตวัอยา่ง  การสร้างแบบสาํรวจความคิดเห็น  

การประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็น  ตวัอย่างเร่ืองท่ีเคยมีการสํารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ  และนาํผลสํารวจความ

คิดเห็นไปใชป้ระโยชน ์

ลาํดับและอนุกรม  ลาํดับ ได้แก่  ความหมายของลาํดับ  การหาพจน์ทั่วไปของลาํดับจํากัด  ลาํดับเลขคณิต  และลาํดับ

เรขาคณิต  อนุกรม  ไดแ้ก่  อนุกรมเลขคณิต  อนุกรมเรขาคณิต 

การจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน  เพ่ือให้มี

ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา  มีทักษะการแก้ปัญหา  การให้เหตุผลและนําประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  การใช้ทักษะชีวิต  

กระบวนการ  และการใชเ้ทคโนโลยี  ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งให้มีความรักชาติ  

ศาสน์ กษตัริย ์ ซ้ือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 การวดัและประเมินผลใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั  ท่ีสอดคลอ้งกบั 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

ค 5.1 ม.4-6/1   ,   ค 5.1 ม.4-6/2  ,    ค 5.2 ม.4-6/1  , ค 5.2 ม.4-6/2   ,   ค 5.3 ม.4-6/1     

ค 5.3 ม.4-6/2  ,  ค 6.1  ม 4-6 / 1-6 

 

รวมทั้งหมด   12  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

รหัสวชิา  31201      เวลาเรียน  60 ช่ัวโมง(3  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.5  หน่วยกติ   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  ประพจน์  การหาค่าความจริงของประพจน์  การสร้างตารางค่าความจริง  รูปแบบของประพจนท่ี์สมมูล

กนั  การอา้งเหตุผล  ขอ้ความท่ีมีตวับ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณ  สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตวับ่ง

ปริมาณ 

ระบบจาํนวนจริง  จาํนวนจริง  การเท่ากนั  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารในระบบจาํนวนจริง  สมบติัของระบบ

จาํนวนจริง  การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว  สมบติัการไม่เท่ากนั  ช่วงและการแกอ้สมการ  ค่าสัมบูรณ์  การแกส้มการและอสมการ

ในรูปค่าสมับูรณ์   

ทฤษฎีจาํนวนเบ้ืองตน้  สมบติัของจาํนวนเตม็   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. หาค่าความจริงของประพจน์ได ้

      2.  หารูปแบบประพจนท่ี์สมมูลกนัได ้

      3.  บอกไดว้า่การอา้งเหตผุลท่ีกาํหนดใหส้มเหตุสมผลหรือไม่ 

      4.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจาํนวนจริง 

      5.  นาํสมบติัต่างๆเก่ียวกบัจาํนวนจริงและการดาํเนินการไปใชไ้ด ้

6.  แกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ีได ้

7.   แกส้มการและอสมการในรูปค่าสมับูรณ์ได ้

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

รหัสวชิา  ค31202      เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง(3  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.5  หน่วยกติ   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 เมทริกซ์และดีเทอร์มินนัท ์ สญัลกัษณ์ของเมทริกซ์  สมบติัของเมทริกซ์  ดีเทอร์มินนัท ์ การใชเ้มทริกซ์แกร้ะบบสมการเชิง

เสน้  การแกร้ะบบสมการโดยวธีิดีเทอร์มินนัท ์ การแกร้ะบบสมการโดยวธีิการดาํเนินการตามแถวเบ้ืองตน้ 

ฟังกช์นั  ฟังกช์นัโพลิโนเมียล  ฟังกช์นัคอมโพสิท  ฟังกช์นัอินเวอร์ส  พีชคณิตของฟังกช์นั   

เรขาคณิตวเิคราะห์  เสน้ตรง  ระยะระหวา่งจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวา่งจุดสองจุด  ความชนัของเสน้ตรง  เสน้ขนาน  เสน้ตั้ง

ฉาก  ความสมัพนัธ์ซ่ึงมีกราฟเป็นเสน้ตรง  ระยะห่างระหวา่งเสน้ตรงกบัจุด  ภาคตดักรวย  วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. หาระยะระหวา่งจุดสองจุดและจุดก่ึงกลางระหวา่งจุดสองจุดได ้

      2.  หาความชนัของเสน้ตรงและบอกไดว้า่เสน้ตรงคู่ใดขนานกนัหรือตั้งฉากกนั 

      3.  เขียนความสมัพนัธ์ท่ีมีกราฟเป็นเสน้ตรงและนาํไปใชแ้กปั้ญหาได ้

4. หาระยะระหวา่งเสน้ตรงกบัจุดได ้

5. นาํความรู้เร่ืองเรขาคณิตวเิคราะห์ไปแกปั้ญหาได ้

6. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นั  เขียนกราฟของฟังกช์นัและสร้างฟังกช์นัจากโจทยปั์ญหาท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

7. นาํความรู้เร่ืองฟังกช์นัไปแกปั้ญหาได ้

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

รหัสวชิา  ค32201      เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง(3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.5  หน่วยกติ   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังกช์นัลอการิทึม  กราฟของฟังกช์นัเอกซ์โพเนน

เชียลและฟังกช์นัลอการิทึม  การคาํนวณค่าโดยประมาณโดยใชล้อการิทึม  การแกส้มการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 

ฟังกช์นัตรีโกณมิติและการประยกุต ์ ฟังกช์นัไซน์  โคไซน์  และฟังกช์นัตรีโกณมิติอ่ืน ๆ กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  

ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจาํนวนจริงหรือมุม  อินเวอร์สของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  กฎของไซน์และโคไซน์   

เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์และการเท่ากนั  การบวกและการลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  

ผลคูณเชิงเวกเตอร์   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล ฟังกช์นัลอการิทึมและเขียนกราฟของฟังกช์นัท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

2. นาํความรู้เร่ืองฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึมไปใชแ้กปั้ญหาได ้

3. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟังกช์นัท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

4. นาํความรู้เร่ืองฟังกช์นัตรีโกณมิติและการประยกุตไ์ปใชแ้กปั้ญหาได ้

5. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติ 

6. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได ้

7. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

รหัสวชิา  ค32202     เวลาเรียน 60  ช่ัวโมง(3  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.5  หน่วยกติ   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 จาํนวนเชิงซอ้น  จาํนวนเชิงซอ้น  กราฟและค่าสมับูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้น  จาํนวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขั้ว  สมการพหุนาม 

กราฟเบ้ืองตน้  กราฟ  กราฟออยเลอร์  การประยกุตข์องกราฟ   

ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  วธีิเรียงสบัเปล่ียน  วธีิจดัหมู่  ทฤษฎีบททวนิาม  ความน่าจะเป็น  และกฎ

สาํคญับางประการของความน่าจะเป็น   

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจาํนวนเชิงซอ้น เขียนกราฟและหาคา่สมับูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้นได ้

2.  หารากท่ี  n ของจาํนวนเชิงซอ้นเม่ือ n เป็นจาํนวนเตม็บวก 

3.  แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวท่ีมีสมัประสิทธ์ิเป็นจาํนวนเตม็และมีดีกรีไม่เกินสาม 

4.  เขียนกราฟเม่ือกาํหนดจุด(vertex) และเสน้(edge)ใหแ้ละระบุไดว้า่กราฟท่ีกาํหนดใหเ้ป็น 

     กราฟออยเลอร์หรือไม่ 

5.  นาํความรู้เร่ืองกราฟไปใชแ้กปั้ญหาบางประการได ้

6.   สามารถแกโ้จทยปั์ญหาของความน่าจะเป็น และกฎท่ีสาํคญับางประการของความน่าจะเป็นได ้

 

 

รวมทั้งหมด   6   ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

รหัสวชิา  ค33201   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง(3  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.5  หน่วยกติ   

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น  โดยใชค้่ากลางของขอ้มูล  และการวดัการกระจายของขอ้มูล 

การแจกแจงปกต ิ ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเสนโคง้ปกติ  พ้ืนท่ีใตเ้สน้โคง้ปกติ   

ความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  แผนภาพการกระจาย  ความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยสองตวัแปร

ท่ีอยูใ่นรูปอนุกรมเวลา  การใชค้วามสมัพนัธ์ของขอ้มูลทาํนายค่าตวัแปรตาม  เม่ือกาํหนดตวัแปรอิสระให ้  

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  ใชค้่ากลางของขอ้มูลในการวเิคราะห์ได ้

2.  ใชก้ารวดัการะจายของขอ้มูลได ้

3. บอกค่ามาตรฐานได ้

4. ใชก้ารแจกแจงปกติและเสน้โคง้ปกติ  พ้ืนท่ีใตเ้สน้โคง้ปกติได ้ 

5.  บอกความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่งขอ้มูลได ้ 

  

รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

รายวชิา  คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

รหัสวชิา  ค33202     เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง(3  ช่ัวโมง/สัปดาห์) จาํนวน  1.5  หน่วยกติ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผล  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ฝึกการ

เรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกการคน้ควา้  และการฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 

 ลาํดบัอนนัตแ์ละอนุกรมอนนัต ์ ลิมิตของลาํดบั  ผลบวกของอนุกรมอนนัต ์

แคลคูลสัเบ้ืองตน้  ลิมิตของฟังกช์นั  ความต่อเน่ืองของฟังกช์นั  อนุพนัธ์ของฟังกช์นั  การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตโดย

ใชสู้ตร  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัคอมโพสิท  อนุพนัธ์อนัดบัสูง  การประยกุตข์องอนุพนัธ์  ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขต  ปริพนัธ์จาํกดัเขต  พ้ืนท่ีท่ี

ปิดลอ้มดว้ยเสน้โคง้   

กาํหนดการเชิงเสน้  การสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์  และการใชว้ธีิของกาํหนดการเชิงเสน้  

ใชค้วามรู้  ทกัษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้

เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนาํความรู้  หลกัการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.   บอกความหมายของลิมิตของลาํดบัได ้

2.    หาค่าของผลบวกของอนุกรมอนนัตไ์ด ้

3.   หาลิมิตของฟังกช์นั  และความต่อเน่ืองของฟังกช์นัท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

4.  หาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัและความชนัของเสน้โคง้โดยการใชสู้ตรได ้

5.  หาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัคอมโพสิทได ้   

6.  นาํความรู้เร่ืองอนุพนัธ์ของฟังกช์นัไปประยกุตไ์ด ้

7.   หาปริพนัธ์ของฟังกช์นัได ้

8.  หาปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขตของฟังกช์นัท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

9. หาปริพนัธ์จาํกดัเจตของฟังกช์นับนช่วงท่ี กาํหนดให ้

10.  หาพ้ืนท่ีท่ีปิดลอ้มดว้ยเสน้โคง้บนของช่วงท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

11.  สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ได ้

12.  ใชว้ธีิของการกาํหนดการเชิงเสน้ในการแกปั้ญหาได ้

รวมทั้งหมด   12   ผลการเรียนรู้ 
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ค30201        โครงงานคณิตศาสตร์  1 

สาระการเรียนรู้เพิม่เตมิ       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6       จาํนวน  0.5  หน่วยกติ 

เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง(1  ช่ัวโมง/สัปดาห์)                     ภาคเรียนที ่1 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

    การสืบคน้ วิเคราะห์ และการปฏิบัติการ เก่ียวกับการทาํโครงงานคณิตศาสตร์  ความหมาย  และคุณค่าของโครงงาน

คณิตศาสตร์  ประเภทและตวัอยา่งของโครงงานคณิตศาสตร์  หลกัการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์  จรรยาบรรณในการทาํโครงงาน  

เคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์  แนวคิดและการกาํหนดประเด็นปัญหา  การสืบคน้ขอ้มูล  หวัขอ้โครงงาน  การตั้งสมมติฐาน  การ

ออกแบบการพิสูจน์  การเขียนเคา้โครง  และการนาํเสนอเคา้โครง 

     โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ ในชีวิตประจาํวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียนโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นความมี

คุณธรรมนาํความรู้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยการปฏิบติัจริงทดลองสรุป รายงาน เพ่ือพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ 

การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใช้

ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่ง

เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

    การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายความหมาย  คุณค่า  และประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ 

 2.  จดัทาํเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีจะดาํเนินการวจิยัดว้ยตนเองได ้

 3.  นาํเสนอเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ต่อท่ีประชุมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด      3     ผลการเรียนรู้ 
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ค30202     โครงงานคณิตศาสตร์  2 

สาระการเรียนรู้เพิม่เตมิ       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6       จาํนวน  0.5  หน่วยกติ 

เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง(1  ช่ัวโมง/สัปดาห์)            ภาคเรียนที่ 2 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 การสืบคน้  วิเคราะห์  และปฏิบัติการ   เก่ียวกับวิธีการทางคณิตศาสตร์  ดาํเนินการคน้ควา้หาคาํตอบ  ดาํเนินการพิสูจน์  

บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ  ผลการพิสูจน์  สรุปผล  และอภิปรายผลการทดลอง  จดัทาํรูปเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์  

จดัแสดงผลงาน 

  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ ในชีวิตประจาํวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียนโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นความมี

คุณธรรมนาํความรู้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพฒันาทกัษะ กระบวนการในการคิดคาํนวณ 

การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใช้

ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่ง

เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

  การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการวดั 

 อิงตวัช้ีวดั  ค 3.2  ค 6.1 

 

ผลการเรียนรู้ 

                

1. ดาํเนินการทดลอง  บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ  สรุปผล และอภิปรายผล       การทดลองได ้

2. จดัทาํรูปเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 

3. นาํเสนอผลงานโดยใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสม 

 

รวมทั้งหมด   3  ผลการเรียนรู้ 
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ทาํไมต้องเรียนวทิยาศาสตร์ 

  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุก

คนทั้งในชีวติประจาํวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษย์

ไดใ้ชเ้พื่ออาํนวยความสะดวกในชีวติและการทาํงาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิด

สร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ วทิยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิด

วิเคราะห์ วิจารณ์   มีทกัษะสําคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถ

ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่

ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ 

เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
 

ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร์ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย ์ท่ีใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Scientific 

Inquiry)  การสังเกต  สาํรวจตรวจสอบ   ศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ   และการสืบคน้ขอ้มูล ทาํให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่

เพิ่มพนูตลอดเวลา  ความรู้และกระบวนการดงักล่าวมีการถ่ายทอดต่อเน่ืองกนัเป็นเวลายาวนาน 

ความรู้วิทยาศาสตร์ตอ้งสามารถอธิบายและตรวจสอบได ้เพื่อนาํมาใชอ้า้งอิงทั้งในการสนบัสนุน หรือโตแ้ยง้

เม่ือมีการคน้พบขอ้มูล  หรือหลกัฐานใหม่  หรือแมแ้ต่ขอ้มูลเดิมเดียวกนัก็อาจเกิดความขดัแยง้ข้ึนไดถ้า้นกัวิทยาศาสตร์

แปลความหมายดว้ยวธีิการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ความรู้วทิยาศาสตร์จึงอาจเปล่ียนแปลงได ้ 

             วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมไดไ้ม่วา่จะอยูใ่นส่วนใดของโลก วิทยาศาสตร์จึงเป็นผลจาก

การสร้างเสริมความรู้ของบุคคล     การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  มีผล

ให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้งและส่งผลต่อคนในสังคม     การศึกษาคน้ควา้และการใช้ความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์จึงตอ้งอยูภ่ายในขอบเขต คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นท่ียอมรับของสังคม 

ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีสําคญัในการพฒันาเทคโนโลยี  เทคโนโลยีเป็นกระบวนการในงานต่างๆ  หรือ

กระบวนการพฒันา  ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์โดยอาศยัความรู้ 

วทิยาศาสตร์ร่วมกบัศาสตร์อ่ืนๆ  ทกัษะ  ประสบการณ์   จินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องมนุษย ์ 

โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาของมวลมนุษยเ์ทคโนโลย ี

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร  กระบวนการ   และระบบการจดัการ   จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

เรียนรู้อะไรในวทิยาศาสตร์ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มุ่งหวงัใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบั

กระบวนการ มีทกัษะสําคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการ

แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย   ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทาํกิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่ง

หลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น โดยไดก้าํหนดสาระสาํคญัไวด้งัน้ี 

• ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   ส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของ

ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการดาํรงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การ

ทาํงานของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติ ววิฒันาการและความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ และเทคโนโลยชีีวภาพ 

• ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตวั ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติในสภาพแวดลอ้มต่าง 

ๆ 

• สารและสมบัติของสาร   สมบติัของวสัดุและสาร แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค การเปล่ียนสถานะ การ

เกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

• แรงและการเคลือ่นที ่  ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระทาํต่อ

วตัถุ การเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนตก์ารเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

• พลังงาน   พลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบติัและปรากฏการณ์ของแสง เสียง และ

วงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังานการ

อนุรักษพ์ลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบติัทาง

กายภาพของดิน หิน นํ้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 

ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 

• ดาราศาสตร์และอวกาศ   ววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ์และผลต่อส่ิงมีชีวิตบน

โลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

• ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา และจิตวทิยาศาสตร์ 
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วสัิยทัศน์ 

 

 วสิัยทศัน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตท่ีมุ่งหวงัวา่ จะมีการพฒันาอะไร  อยา่งไร    ซ่ึงจะสอด 

คล้องกบัการปรับเปล่ียนของสังคม วิสัยทศัน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กาํหนดไวเ้พื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน 

บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน และชุมชนร่วมกนัพฒันาการศึกษาวทิยาศาสตร์และปฏิบติัร่วมกนัสู่ความสาํเร็จ 

วิสัยทศัน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กาํหนดข้ึนภายใตก้รอบความคิดในเร่ืองของการพฒันาการศึกษาเพื่อเตรียม

คนในสังคมแห่งความรู้และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กล่าวคือ 

1. หลกัสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเช่ือมโยงเน้ือหา  แนวคิดหลกั และกระบวนการท่ีเป็นสากล   

แต่มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริงทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ  และมีความยดืหยุน่  หลากหลาย 

 2. หลกัสูตรและการเรียนการสอนตอ้งตอบสนองผูเ้รียนท่ีมีความถนดัและความสนใจแตกต่างกนัในการใช้

วทิยาศาสตร์สาํหรับการศึกษาต่อ     และการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 

 3. ผูเ้รียนคนทุกคนจะไดรั้บการส่งเสริมใหพ้ฒันากระบวนการคิด   ความสามารถในการเรียนรู้    กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา และการคิดคน้สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ 

 4. ใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน    โดยถือวา่มีความสาํคญัควบคู่กบัการเรียนในโรงเรียน 

 5.ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ    ความสนใจและวิธีเรียนท่ี

แตกต่างกนัของผูเ้รียน 

 6. การเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคญัท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต      จึงจะ

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติ 

 7. การเรียนการสอนตอ้งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติ   คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อ

วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

            วสัิยทัศน์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกาํหนดไว้ดงันี ้

             ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาและสร้างความเขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นทั้ง

ความรู้และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้     ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บการกระตุน้ส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นท่ี

จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย   เกิดคาํถามในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกธรรมชาติรอบตวั      มีความมุ่งมัน่และมี

ความสุขท่ีจะศึกษาคน้ควา้  สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ผล นาํไปสู่คาํตอบของคาํถาม  สามารถ

ตดัสินใจดว้ยการใชข้อ้มูลอยา่งมีเหตุผล  สามารถส่ือสารคาํถาม   คาํตอบ  ขอ้มูลและส่ิงท่ีคน้พบจากการเรียนรู้ให้ผูอ่ื้น

เขา้ใจได ้
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    การเรียนรู้วทิยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต    เน่ืองจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั

โลกธรรมชาติซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   ทุกคนจึงตอ้งเรียนรู้เพื่อนาํผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติและการประกอบ

อาชีพ  เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนวิทยาศาสตร์โดยไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความต่ืนเตน้ ทา้ทายกบัการเผชิญสถานการณ์หรือ

ปัญหา   มีการร่วมกนัคิด  ลงมือปฏิบติัจริง   ก็จะเขา้ใจและเห็นความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตร์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนและชีวติ  ทาํใหส้ามารถอธิบาย  ทาํนาย   คาดการณ์ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล  การประสบความสําเร็จในการเรียน

วิทยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ  มุ่งมัน่ท่ีจะสังเกต สํารวจตรวจสอบ   สืบคน้ความรู้ท่ีมีคุณค่า

เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง   การจดักิจกรรม      การเรียนการสอนจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพจริงในชีวิต   โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้หลากหลายใน  ทอ้งถ่ินและคาํนึงถึงผูเ้รียนท่ีมีวธีิการเรียนรู้   ความสนใจและความถนดัแตกต่างกนั 

 

 การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจ ซาบซ้ึงและเห็นความสําคญัของ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโลก ส่ิงแวดลอ้ม   ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และส่ือสาร ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ สามารถเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้งหมดแบบองค์รวม สร้างความรู้เป็นของตนเอง  เพื่อ

สร้างความเขม้แขง็ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล สร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ โดยอาศยัความรู้วิทยาศาสตร์ 

จินตนาการและศาสตร์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย สามารถตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล    สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

คุณภาพชีวติ  และร่วมกนัดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่ 1   ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 

มาตรฐาน ว  1.1    เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ 

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้

และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว  1.2   เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม วิวฒันาการของ

ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่2   ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 2.1    เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต   ความสัมพนัธ์

ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.2    เขา้ใจความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ 

และโลกนาํความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

สาระที ่3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1    เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียว

ระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2    เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ

เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่4   แรงและการเคลือ่นที ่

มาตรฐาน ว 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์            มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2    เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             

    สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่5   พลงังาน 
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มาตรฐาน ว 5.1    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม   มีกระบวน การสืบเสาะ

หาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ  นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที ่6    กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1    เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง 

ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที ่7   ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว .1   เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อ

ส่ิงมีชีวติบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ

นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 

 

มาตรฐาน ว 7.2   เขา้ใจความสําคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนาํมาใช้ในการสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 

ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

สาระที ่8    ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา    รู้วา่

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้

ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
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คุณภาพผู้เรียน 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

• เขา้ใจการรักษาดุลยภาพของเซลลแ์ละกลไกการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ 

• เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผนั มิวเทชัน วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวติและปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

• เขา้ใจกระบวนการ ความสาํคญัและผลของเทคโนโลยชีีวภาพต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

• เขา้ใจชนิดของอนุภาคสาํคญัท่ีเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม  การจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ  การ

เกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี  ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

• เขา้ใจชนิดของแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคและสมบติัต่างๆ ของสารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงยดึเหน่ียว 

• เข้าใจการเกิดปิโตรเลียม การแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลาํดับส่วนนํ้ ามนัดิบ การนําผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมไปใชป้ระโยชน์และผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

• เขา้ใจชนิด สมบติั ปฏิกิริยาท่ีสาํคญัของพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล 

• เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ สมบติัของคล่ืนกล คุณภาพของเสียง

และการไดย้นิ สมบติั ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและพลงังานนิวเคลียร์ 

• เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

• เขา้ใจการเกิดและววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

• เขา้ใจความสัมพนัธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และการพฒันา

เทคโนโลยท่ีีส่งผลใหมี้การคิดคน้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีกา้วหนา้ ผลของเทคโนโลยต่ีอชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

• ระบุปัญหา ตั้งคาํถามท่ีจะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ สืบคน้

ขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้ลายแนวทาง ตดัสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้

• วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อแกปั้ญหาหรือตอบคาํถาม วิเคราะห์ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่างๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์หรือสร้างแบบจาํลองจากผลหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการสาํรวจตรวจสอบ 

• ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการดาํรงชีวติ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาํโครงงานหรือ

สร้างช้ินงานตามความสนใจ 

• แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เคร่ืองมือ

และวธีิการท่ีใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

• ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นชีวติประจาํวนั การประกอบอาชีพ แสดง

ถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอ่ง อา้งอิงผลงาน ช้ินงานท่ีเป็นผลจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการพฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
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•  แสดงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า เสนอตวัเองร่วมมือปฏิบติักบัชุมชนในการป้องกนั ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของทอ้งถ่ิน 

• แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณค่าในการคน้พบความรู้ พบคาํตอบ หรือแกปั้ญหาได ้

• ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้มูลอา้งอิงและเหตุผลประกอบ เก่ียวกบัผล

ของการพฒันาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งมีคุณธรรมต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 – ม.6 ) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี  4 

 ว31101  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 1    2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว31102  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 2  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

   

มธัยมศึกษาปีท่ี  5 

 ว32101  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 1  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว32102  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 2  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี  6 

 ว33101  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 1  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว33102  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 2  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

 

รายวชิาเพิม่เติม ( บังคับ ) 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี  4 

 ว31201  ฟิสิกส์ 1    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว31202  ฟิสิกส์ 2    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว31203  เคมี 1     3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว31204  เคมี 2     3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว31205  ชีววทิยา 1    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว31206  ชีววทิยา 2    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
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มธัยมศึกษาปีท่ี  5 

 ว32201  ฟิสิกส์ 3    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว32202  ฟิสิกส์ 4    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว32203  เคมี 3   3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว32204  เคมี 4     3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว32205  ชีววทิยา 3    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว32206  ชีววทิยา 4    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี  6 

 ว33201  ฟิสิกส์ 5    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว33202  ฟิสิกส์ 6    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว33203  เคมี 5   3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว33204  เคมี 6     3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว33205  ชีววทิยา 5    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ว33206  ชีววทิยา 6    3  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 

รายวชิาเพิม่เติม 

ว30201   ธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้ม  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30202  การเล้ียงปลาสวยงาม  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30203  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30204  วทิยาศาสตร์การอาหาร  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30205  ปฏิบติัการวทิย ์   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30206  ยากบัชีวติ   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30207  โครงงานวทิยาศาสตร์  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30208  เทคโนโลยชีีวภาพ  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ว30209  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ว30210  นิเวศวทิยา   1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว31101 รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

เวลา    40    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.0    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

_________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

        ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของ

นํ้าในพืช สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของนํ้ า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษยแ์ละสัตวอ่ื์นๆ และ

นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ อธิบายเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายและนาํความรู้ไปใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพ 

โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สังเกต อธิบาย เปรียบเทียบ การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจ

ตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  และวเิคราะห์ขอ้มูล   

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ 

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม จิตสาธารณะ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ และมีค่านิยมท่ีเหมาะสมอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

ตัวช้ีวดั 

ว 1.1  ม.4-6/1  ว 1.1  ม.4-6/2  ว 1.1  ม.4-6/3  ว 1.1  ม.4-6/4   

ว 8.1  ม.4-6/1  ว 8.1  ม.4-6/2  ว 8.1  ม.4-6/3  ว 8.1  ม.4-6/4 

ว 8.1  ม.4-6/5  ว 8.1  ม.4-6/6  ว 8.1  ม.4-6/7  ว 8.1  ม.4-6/8 

ว 8.1  ม.4-6/9  ว 8.1  ม.4-6/10  ว 8.1  ม.4-6/11  ว 8.1  ม.4-6/12 

 

รวม         16               ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว31102 รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

    เวลา    40    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.0    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

_________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

 

ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุในสนามโน้มถ่วง แรงกับการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามไฟฟ้า แรงกบัการเคล่ือนท่ีของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรง

ไฟฟ้าระหวา่งอนุภาคในนิวเคลียสและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ อธิบายและทดลองความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระจดั 

เวลา ความเร็วความเร่งของการเคล่ือนท่ีในแนวตรง สังเกตและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และ

แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย อภิปรายผลการสืบคน้และประโยชน์เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลมและ

แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์การสืบคน้ขอ้มูล การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  

และวเิคราะห์ขอ้มูล   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตดัสินใจ การนาํความรู้

ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวดั 

ว 4.1  ม.4-6/1  ว 4.1  ม.4-6/2  ว 4.1  ม.4-6/3  ว 4.1  ม.4-6/4   

ว 4.2  ม.4-6/1  ว 4.2  ม.4-6/2  ว 4.2  ม.4-6/3   

ว 8.1  ม.4-6/1  ว 8.1  ม.4-6/2  ว 8.1  ม.4-6/3  ว 8.1  ม.4-6/4 

ว 8.1  ม.4-6/5  ว 8.1  ม.4-6/6  ว 8.1  ม.4-6/7  ว 8.1  ม.4-6/8 

ว 8.1  ม.4-6/9  ว 8.1  ม.4-6/10  ว 8.1  ม.4-6/11  ว 8.1  ม.4-6/12 

 

รวม         19               ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว32101 รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

เวลา    40    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.0    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมการแปรผนัทางพนัธุกรรม มิวเทชนัและการเกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยี ชีวภาพท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมและนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมอธิบาย

กระบวนการคดัเลือกตามธรรมชาติและผลของการคดัเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต อธิบายดุลย

ภาพของระบบนิเวศ อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ อธิบายความสาํคญัของความหลากหลายทาง

ชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา วิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ินระดับประเทศ และระดับโลก อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วางแผนและดําเนินการเฝ้าระวงั อนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล

และการอภิปราย   

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ 

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม จิตสาธารณะ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ และมีค่านิยมท่ีเหมาะสมอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

ตัวช้ีวดั 

ว 1.2  ม.4-6/1  ว 1.2  ม.4-6/2  ว 1.2  ม.4-6/3  ว 1.2  ม.4-6/4   

ว 2.1  ม.4-6/1  ว 1.2  ม.4-6/2  ว 1.2  ม.4-6/3 

ว 2.2  ม.4-6/1  ว 1.2  ม.4-6/2  ว 1.2  ม.4-6/3      

ว 8.1  ม.4-6/1  ว 8.1ม.4-6/2  ว 8.1ม.4-6/3  ว 8.1ม.4-6/4 

ว 8.1  ม.4-6/5  ว 8.1ม.4-6/6  ว 8.1ม.4-6/7  ว 8.1ม.4-6/8 

ว 8.1  ม.4-6/9  ว 8.1ม.4-6/10  ว 8.1ม.4-6/11  ว 8.1ม.4-6/12 

 

รวม         22               ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

      รหัสวชิา  ว32102 รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

เวลา    40    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.0    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบายโครงสร้างอะตอมและสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุการจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพนัธ์

ระหวา่งอิเล็กตรอนในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยาอธิบายการจดัเรียงธาตุและทาํนาย

แนวโน้มสมบติัของธาตุในตารางธาตุการเกิดพนัธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสารอธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกบัแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสารเขียนสมการของปฏิกิริยา

เคมีทัว่ไปท่ีพบในชีวิตประจาํวนั รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มอตัราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลัน่

ลาํดบัส่วนนํ้ามนัดิบการนาํผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ลาํดบัส่วนนํ้ ามนัดิบไปใชป้ระโยชน์

รวมทั้งผลของผลิตภณัฑต่์อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบติัของพอลิเมอร์ การนาํ

พอลิเมอร์ไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งผลท่ีเกิดจากการผลิตและใชพ้อลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มทดลองและอธิบาย

องคป์ระกอบประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมนัและนํ้ ามนั ปฏิกิริยาบาง

ชนิดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก 

โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ การ

วเิคราะห์ขอ้มลู และการอภิปราย   

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ 

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม จิตสาธารณะ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ และมีค่านิยมท่ีเหมาะสมอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

ตัวช้ีวดั 

ว 3.1 ม.4-6/1 ว 3.1 ม.4-6/2 ว 3.1 ม.4-6/3 ว 3.1 ม.4-6/4 ว 3.1 ม.4-6/5 

ว 3.2 ม.4-6/1 ว 3.2 ม.4-6/2 ว 3.2 ม.4-6/3 ว 3.2 ม.4-6/4 ว 3.2 ม.4-6/5 ว 3.2 ม.4-6/6 

ว 3.2 ม.4-6/7 ว 3.2 ม.4-6/8 ว 3.2 ม.4-6/9 

ว 8.1 ม.4-6/1 ว 8.1 ม.4-6/2 ว 8.1 ม.4-6/3 ว 8.1 ม.4-6/4 ว 8.1 ม.4-6/5 ว 8.1 ม.4-6/6  

ว 8.1 ม.4-6/7 ว 8.1 ม.4-6/8 ว 8.1 ม.4-6/9 ว 8.1 ม.4-6/10 ว 8.1 ม.4-6/11 ว 8.1 ม.4-6/12 

รวม         26               ตัวช้ีวดั 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       53 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

       รหัสวชิา  ว33101 รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เวลา    40    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.0    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

                    อธิบายหลกัการในการแบ่งโครงสร้างโลก ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง

ธรณีภาคของโลก กระบวนการเกิดภูเขา รอยเล่ือนรอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ความสําคัญของ

ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิดท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม อธิบายการลาํดบัชั้นหิน 

จากการวางตวัของชั้นหิน ซากดึกดาํบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวติัความ เป็นมาของพื้นท่ี 

อธิบายการเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ ธรรมชาติและวฒันาการของดาวฤกษ ์การส่งและ

คาํนวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก ประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ และอธิบายการส่งและ

สาํรวจอวกาศโดยใชย้านอวกาศและสถานีอวกาศ 

โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สังเกต อธิบาย เปรียบเทียบ การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจ

ตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  และวเิคราะห์ขอ้มูล   

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ 

เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม จิตสาธารณะ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ และมีค่านิยมท่ีเหมาะสมอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

ตวัช้ีวดั 

ว 6.1  ม.4-6/1 ว 6.1  ม.4-6/2 ว 6.1  ม.4-6/3 ว 6.1  ม.4-6/4 ว 6.1  ม.4-6/5 ว 6.1  ม.4-6/6  

ว 7.1 ม.4-6/1 ว 7.1 ม.4-6/2 ว 7.1 ม.4-6/3 

ว 8.1  ม.4-6/1 ว 8.1  ม.4-6/2 ว 8.1  ม.4-6/3 ว 8.1  ม.4-6/4 ว 8.1  ม.4-6/5 ว 8.1  ม.4-6/6  

ว 8.1  ม.4-6/7 ว 8.1  ม.4-6/8 ว 8.1  ม.4-6/9 ว 8.1  ม.4-6/10 ว 8.1  ม.4-6/11 ว 8.1  ม.4-6/12 

 

รวม         21               ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว33102 รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เวลา    40    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.0    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

คําอธิบายรายวชิา 

             คล่ืนกล มีสมบติั การสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอดและการเล้ียวเบน  มีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ีอตัราเร็ว = 

ความถ่ี  × ความยาวคล่ืน คล่ืนเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงบีตส์ของเสียงเกิดจากคล่ืนเสียงจาก

แหล่งกาํเนิดสองแหล่งท่ีมีความถ่ีต่างกนัเล็กน้อย มารวมกนั ทาํให้ไดย้ินเสียงดงัค่อยเป็นจงัหวะ ความเขม้เสียง คือ 

พลงังานเสียงท่ีตกตั้งฉากบนหน่ึงหน่วยพื้นท่ีในหน่ึงหน่วยเวลาระดบัความเขม้เสียงจะบอกความดงัค่อยของเสียงท่ีได้

ยินเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดท่ีใช้ตวัโน้ตเดียวกนั จะให้รูปคล่ืนท่ีแตกต่างกนั เรียกว่า มีคุณภาพเสียงต่างกนัมลพิษทาง

เสียงท่ีมีผลต่อสุขภาพของมนุษย ์ถ้าฟังเสียงท่ีมีระดบัความเขม้เสียงสูงกว่ามาตรฐานเป็นเวลานาน อาจก่อนให้เกิด

อนัตรายต่อการได้ยินและสภาพจิตใจได้ การป้องกันโดยการหลีกเล่ียงหรือใช้เคร่ืองครอบหูหรือลดการสั่นของ

แหล่งกาํเนิดเสียง เช่น เคร่ืองจกัรคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถ่ีต่อเน่ืองกนั โดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถ่ีต่าง ๆ มีลกัษณะ

เฉพาะตวั ซ่ึงสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั เช่น การรับส่งวิทยุ โทรทศัน์ การป้องกนัอนัตรายจากคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ไม่อยูใ่กลเ้ตาไมโครเวฟขณะเตาทาํงาน   

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาท่ีทาํให้นิวเคลียสเกิดการเปล่ียนแปลง ปฏิกิริยา  ท่ีนิวเคลียสของธาตุท่ีมีเลข

มวลมากแตกตวัเรียกว่า ฟิชชัน ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการหลอมรวมนิวเคลียสของธาตุท่ีมีเลขมวลน้อย เรียกว่า ฟิวชัน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมวล และพลงังานเป็นไปตามสมการ E = mc2ปฏิกิริยานิวเคลียร์ทาํให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอ้มนิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนประเภทหน่ึง ซ่ึงไดพ้ลงังานความร้อนจากพลงังานนิวเคลียร์

รังสีจากธาตุกมัมนัตรังสีมี ๓ ชนิด คือ แอลฟา บีตาและแกมมา ซ่ึงมีอาํนาจทะลุผ่านต่างกนักมัมนัตภาพรังสี เกิดจาก

การสลายของไอโซโทปของธาตุท่ีไม่เสถียร สามารถตรวจจบัไดโ้ดยเคร่ืองตรวจวดัรังสี ในธรรมชาติมีรังสีแต่ละส่วน

ใหญ่อยู่ในระดบัตํ่ามากรังสีมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย ์โบราณคดี   รังสีในระดบัสูงมี

อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ 

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและการทดลองเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด 

ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มีจิต

วทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวดั 

ว 5.1 ม.4-6/1ม.4-6/2ม.4-6/3ม.4-6/4ม.4-6/5ม.4-6/6   ม.4-6/7    ม.4-6/8  ม.4-6/9      

 

รวม  9  ตัวช้ีวดั 
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สาระเพิม่เตมิ 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       56 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว31201 รายวชิา ฟิสิกส์ 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาแรงและชนิดของแรง การเคล่ือนท่ี คล่ืน คล่ืนเสียง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานนิวเคลียร์ และ

กมัมนัตภาพรังสี โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบคน้ การสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ 

ความคิดมีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตดัสินใจ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติของแรงและทดลองเก่ียวกบัผลของแรงท่ีมีต่อวตัถุ 

2. อธิบายและทดลองเก่ียวกบัการวดัขนาดของแรงได ้

3. อธิบายเก่ียวกบัแรงชนิดต่างๆอนัไดแ้ก่  แรงโนม้ถ่วง แรงไฟฟ้า  แรงแม่เหลก็ และแรงนิวเคลียร์ได ้

4. อธิบายความหมายของปริมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ ระยะทาง การกระจดั อตัราเร็วอตัราเร็ว

ขณะหน่ึง ความเร็ว ความเร็วขณะหน่ึง อตัราเร่ง ความเร่ง อตัราเร่งเฉล่ีย และความเร่งเฉล่ียได ้

5. ทดลองอธิอบายเก่ียวกบัปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีได ้

6. อธิบายและยกตวัอยา่งเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องวตัถุได ้

7. ทดลองเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุเป็นวงกลมได ้

8. อธิบายเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายของวตัถุได ้

9. อธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติของคล่ืนได ้

10. บอกไดว้า่คล่ืนเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  พร้อมยกตวัอยา่งได ้

11. ทดลองและอธิบายการเกิดคล่ืนเสียงได ้

12. บอกประโยชน์ท่ีเกิดจากการสะทอ้นของคล่ืนเสียงได ้

13. บอกลกัษณะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

14. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได ้

15. อธิบายประโยชน์ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

16. อธิบายอนัตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได ้

17. อธิบายเก่ียวกบัววิฒันาการของการคน้พบอนุภาคต่างๆ และการเสนอแบบจาํลองในแบบต่างๆได ้

18. อธิบายและยกตวัอยา่งการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบต่างๆได ้
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19. อธิบายเก่ียวกบัการคน้พบกมัมนัตภาพรังสีชนิดต่างๆได ้

20. อธิบายเก่ียวกบัสมบติัท่ีสาํคญัของกมัมนัตภาพรังสีแต่ละชนิดได ้

21. บอกประโยชน์และอนัตรายของกมัมนัตภาพรังสีได ้

 

รวม        21      ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว34202 รายวชิา ฟิสิกส์ 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย  การวดั ความคลาดเคล่ือนในการวดัและ

การทดลองในวชิาฟิสิกส์ การบอกตาํแหน่งของวตัถุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุ  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การ

เคล่ือนท่ีแบบวงกลมและการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบคน้ การ

สาํรวจตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ความคิดมีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตดัสินใจ การนาํ

ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติของวชิาฟิสิกส์ปริมารกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ 

2. อธิบายความสาํคญัของการทดลอง  การวดัปริมาณกายภาพต่างๆและการบนัทึกผลการวดั 

3. อธิบายเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในแนวตรง และปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการกระจดั ความเร็ว และความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวตรงท่ีมี

ความเร่งคงตวั 

5. อธิบายแรงและหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรง 

6. อธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัและใชก้ฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัอธิบายการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 

7. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหวา่งมวล 

8. อธิบายแรงเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุคู่หน่ึง 

9. วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

10. วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

11. วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       59 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว32201 รายวชิา ฟิสิกส์ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาหลกัการของกลศาสตร์ในเร่ือง งาน พลงังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งงานและพลงังานจลน์  กฎ

การอนุรักษพ์ลงังาน กาํลงั  เคร่ืองกลอยา่งง่ายและประสิทธิภาพของเคร่ืองกลโมเมนตมั การชนกนัของวตัถุและกฎการ

อนุรักษโ์มเมนตมั การเคล่ือนท่ีแบบหมุน สภาพสมดุลและเง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดสมดุล สภาพยดืหยุน่ของวตัถุและ

มอดูลสัโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์การสืบคน้ การสาํรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ความคิดมี

ความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตดัสินใจ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม 

คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายงานและวเิคราะห์งานของแรงต่างๆ 

2. อธิบายพลงังาน พลงังานจลน์พลงังานศกัย ์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งงานและพลงังาน 

3. อธิบายและใชก้ฎการอนุรักษพ์ลงังานกลวเิคราะห์การเคล่ือนท่ีในสถานการณ์ต่างๆ 

4. อธิบายการทาํงานของเคร่ืองกลอยา่งง่าย 

5. อธิบายโมเมนตมั และความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงและโมเมนตมัท่ีเปล่ียนไป 

6. อธิบายการชนของวตัถุ กฎการอนุรักษโ์มเมนตมั และวเิคราะห์การชนกนัของวตัถุ 

7.อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบหมุนและความสัมพนัธ์ของปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหมุน 

8. อธิบายทอร์ก โมเมนความเฉ่ือย และความสัมพนัธ์ระหวา่งทอร์กกบัโมเมนตค์วามเฉ่ือย 

9.อธิบายโมเมนตมัเชิงมุม และกฎการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงมุม 

10. อธิบายพลงังานจลน์ของการหมุนของวตัถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบหมุน 

11.อธิบายสภาพสมดุลของวตัถุ และวเิคราะห์สภาพสมดุลตามเง่ือนไขของสมดุล 

12. อธิบายผลของแรงคู่ควบ โมเมนตข์องแรงคู่ควบท่ีมีต่อสมดุลวตัถุ 

13.อธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุและผลของแรงท่ีกระทาํต่อวตัถุมีความเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ลางมวลและ

ศูนยถ่์วงของวตัถุ 

14. อธิบายการไดเ้ปรียบเชิงกลของเคร่ืองกลอยา่งง่าย 

15. อธิบายสภาพยดืหยุน่ของของแขง็และมอดุลสัของยงั 

 

รวม  15 ผลการเรียนรู้ 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       60 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

          รหัสวชิา  ว32202  รายวชิา ฟิสิกส์ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการของคล่ืนในเร่ือง องค์ประกอบและการเคล่ือนท่ีของคล่ืน  สมบติัของคล่ืน ธรรมชาติของเสียง 

สมบติัของคล่ืนเสียง การอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัคล่ืนเสียง การสั่นพอ้งของเสียง บีตส์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

และคล่ืนกระแทกหูและการไดย้ินความเขม้ของเสียงและมลพิษทางเสียงธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจก

เงาโคง้  เลนส์บางและหลกัการของทศันอุปกรณ์บางชนิด การรับรู้สึกของนยัน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัคล่ืนแสง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบคน้ การสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ ความคิดมีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตัดสินใจ การนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน และการเกิดคล่ืนกล 

2. อธิบายสมบติัของคล่ืน ไดแ้ก่ การสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบน 

3. อธิบายการเกิดคล่ืนน่ิง 

4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบติัของเสียงไดแ้ก่ การสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบน 

5. อธิบายเก่ียวกบัการไดย้นิไดแ้ก่ ระดบัเสียง ระดบัสูงตํ่าของเสียง คุณภาพเสียง และผลของมลพิษของเสียง

ต่อการไดย้นิ 

6. อธิบายความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพอ้งของวตัถุ 

7. อธิบายปรากฏการณ์บางอยา่งของเสียง และการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ   

8. อธิบายการสะทอ้นของแสง การหาตาํแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพท่ีเกิดจากกระจกเงาราบและกระจกเงา

ทรงกลม ทั้งโดยการเขียนภาพและการคาํนวณ 

9. อธิบายการหกัเหของแสงเม่ือผา่นรอยต่อระหวา่งตวักลางสองชนิด 

10. อธิบายการหาตาํแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพท่ีเกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคาํนวณ 

11. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัแสง 

12. อธิบายหลกัการทาํงานของทศันอุปกรณ์บางชนิด 

13. อธิบายความสวา่งและการมองเห็นสี 

14. อธิบายการเล้ียวเบนและการแทรกสอดของแสงท่ีผา่นช่องเล็กยาว (หรือสลิต) และการใชเ้กรตติง 

15. อธิบายการกระเจิงของแสง 

รวม 15 ผลการเรียนรู 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       61 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว33201   รายวชิาฟิสิกส์ 5  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาหลกัการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเร่ือง กฎของคูลอมบ ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุและตวั

เก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพตา้นทานและสภาพนําไฟฟ้าการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย การหา

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสนามแม่เหลก็ ความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่เหล็กไฟฟ้า หลกัการของมอเตอร์ กฎการ

เหน่ียวนาํแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดยแ์ละกฎของเลนซ์ หลกัการของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลบั การแปลง

ไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบคน้ การสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เขา้ใจ ความคิดมีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตดัสินใจ การนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีจิต

วทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเหน่ียวนาํไฟฟ้า 

2. อธิบายแรงกระทาํระหวา่งอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า 

3. อธิบายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุและสนามไฟฟ้าของตวันาํทรงกลม 

4. อธิบายพลงังานศกัยไ์ฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า และความต่างศกัยร์ะหวา่งสองตาํแหน่ง 

5. อธิบายความจุ หลกัการทาํงานของตวัเก็บประจุและผลการต่อตวัเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน 

6. อธิบายหลกัการทาํงานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัไฟฟ้าสถิต 

7. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตวักลางและวเิคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตวันาํโลหะ 

8. อธิบายกฎของโอห์ม ความตา้นทาน และการใชก้ฎของโอห์ม 

9. อธิบายความหมายของแรงเคล่ือนไฟฟ้าและความต่างศกัยร์ะหวา่งขั้ว 

10. อธิบายพลงังานไฟฟ้าและกาํลงัไฟฟ้าในวงจร 

11. วเิคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอยา่งง่าย 

12. อธิบายแรงกระทาํต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนทีเขา้ไปในสนามแม่เหล็กและแรงกระทาํต่อลวด

ตวันาํท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่นและอยูใ่นสนามแม่เหล็ก 

13. อธิบายการหมุนของขดลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่นและอยูใ่นสนามแม่เหล็กและการนาํหลกัการน้ีไปสร้าง

และอธิบายการทาํงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 

14. อธิบายแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ กฎของฟาราเดย ์และการนาํหลกัการน้ีไปสร้างและอธิบายการทาํงาน

ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

15. อธิบายลกัษณะของไฟฟ้ากระแสสลบั การผลิตไฟฟ้ากระแสสลบั และปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง  

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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16.  อธิบายหลกัการทาํงานของหมอ้แปลง 

17. อธิบายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  และสเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

18. อธิบายโพลาไรเซซนัของแสง แสงโพลาไรส์ และแสงไม่โพลาไรส์ 

 

รวม  18 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       63 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว33202 รายวชิา ฟิสิกส์ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาหลกัการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเร่ือง  ความร้อน  การเปล่ียนสถานะของสาร ทฤษฎี

จลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลงังานภายในระบบของแก๊ส ความดนัในของไหลและกฎพาสคลั แรงพยงุและหลกั

อาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคล่ือนท่ีในของไหลและหลกัแบร์นูลลี การคน้พบอิเล็กตรอน แนวคิดเก่ียวกบัแบบจาํลอง

อะตอม สมมติฐานของพลงัค์ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาคกมัมนัตภาพรังสี การสลาย

กมัมนัตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลงังานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ การป้องกนัอนัตรายและการใช้ประโยชน์จาก

กมัมนัตภาพรังสีและพลงังานนิวเคลียร์ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบคน้ การสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้

เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดมีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตัดสินใจ การนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความดนั หลกัการของเคร่ืองวดัความดนั 

2. อธิบายหลกัการอาร์คิมีดิส และนาํไปใชอ้ธิบายเก่ียวกบัการลอยของวตัถุในของไหล 

3. อธิบายความตึงผวิของของเหลวและความหนืดในของเหลว 

4. อธิบายการไหลของของไหลอุดมคติ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนท่ีท่ีเป็นไปตามกฎการอนุรักษพ์ลงังาน 

5. อธิบายผลของความร้อนท่ีทาํใหส้ารเปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียนสถานะ 

6. อธิบายแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส และใชก้ฎของแก๊สอธิบายพฤติกรรมของแก๊ส 

7. อธิบายทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใชท้ฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบติัทางกายภาพของแก๊สได ้

8. อธิบายพลงังานภายในระบบและความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานความร้อนพลงังานภายในระบบและงานท่ี

ระบบทาํหรือรับจากส่ิงแวดลอ้ม 

9. อธิบายการคน้พบอิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอมตามแบบจาํลองของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ด 

10. อธิบายสมมติฐานของพลงัค ์

11. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดบัพลงังานของอะตอม 

12. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริกและปรากฏการณ์คอมป์ตนัซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีสนบัสนุนวา่แสง

แสดงสมบติัของอนุภาคได ้

13. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล ์และทวภิาวะของคล่ืนและอนุภาค 

14. อธิบายโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตมั 

 

15. อธิบายกมัมนัตภาพรังสี และการเปล่ียนสภาพนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตภาพรังสี 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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16. อธิบายหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งการสลายของธาตุกมัมนัตภาพรังสี 

17. อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 

18. อธิบายแรงนิวเคลียร์ พลงังานยดึเหน่ียว และเสถียรภาพของนิวเคลียส 

19. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลงังานนิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งการใชป้ระโยชน์ 

20. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกนั 

 

รวม   20  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว31203 รายวชิา เคมี  1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ โครงสร้างอะตอม และสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุการจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิเล็กตรอนในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา การจดัเรียงธาตุและ

ทาํนายแนวโนม้สมบติัของธาตุในตารางธาตุพนัธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสารความสัมพนัธ์ระหวา่งจุด

เดือด  จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสารสมการของปฏิกิริยาเคมีทัว่ไปท่ีพบ

ในชีวติประจาํวนั รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัท่ีมีผล

ต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลัน่ลาํดบัส่วนนํ้ ามนัดิบ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ลาํดบัส่วนนํ้ ามนัดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภณัฑ์

ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มการเกิดพอลิเมอร์ สมบติัของพอลิเมอร์การนาํพอลิเมอร์ไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งผลท่ีเกิด

จากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมองค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของ

คาร์โบไฮเดรตไขมนั นํ้ามนั โปรตีนและกรดนิวคลีอิก 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  

การเปรียบเทียบ  การสาํรวจตรวจสอบ   การสังเกต   และการทดลอง   การแกปั้ญหาและการอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้   

ความคิด  ความเขา้ใจ   สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

มีจิตวทิยาศาสตร์   จริยธรรม      คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว31204 รายวชิา เคมี  2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง อธิบาย อภิปราย การจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบติับางประการของธาตุตาม

ตารางธาตุ สมบติับางประการของสารประกอบของธาตุบางชนิด พนัธะไอออนิก การเกิดพนัธะไอออนิก การเขียนสูตรและ

การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก โครงสร้างและสมบติัของสารประกอบไอออนิก การเกิดพนัธะโคเวเลนต์ ชนิดพนัธะ

โคเวเลนต์ ความยาวพนัธะ พลังงานพนัธะ การเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ มุม

ระหว่างพนัธะ สภาพขั้วของโมเลกุล แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบติัของสารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรูปร่าง

โมเลกุลโคเวเลนต์ สารโครงร่างผลึกตาข่าย การเกิดพนัธะโลหะ สมบติับางประการของพนัธะโลหะ โครงสร้างของผลึก

โลหะ  มวลอะตอมของธาตุ  มวลของธาตุ 1 อะตอม  มวลโมเลกุล  โมล  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนโมลกบัจาํนวนอนุภาค 

ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนโมลกบัมวลของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนโมลกบัปริมาตรของก๊าซท่ี STP ความ

เขม้ขน้ของสารสารละลายในหน่วยต่าง ๆ การเตรียมสารละลายความเขม้ขน้  ต่าง ๆ สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลายโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มี

จิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายการจดัเรียงธาตุในตารางธาตุและทาํนายแนวโนม้ของสมบติัของธาตุในตารางธาตุ 

2. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัสมบติัของธาตุตามหมู่และตามคาบ 

3. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัพนัธะไอออนิก การเกิดพนัธะไอออนิก ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นสารประกอบไอออ

นิก การเขียนสูตร และการเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก โครงสร้างและสมบติับางประการของสารประกอบไอออนิก 

4. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัการเกิดพนัธะโคเวเลนต ์ชนิดของพนัธะโคเวเลนต ์ความยาวพนัธะและ

พลงังานพนัธะการเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารโคเวเลนต ์

5. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัสมบติัของสารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต ์มุมระหวา่ง

พนัธะ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต ์แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลโคเวเลนต ์สารโครงผลึกร่างตาข่าย 

6. การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปรายเก่ียวกบัการเกิดพนัธะโลหะ สมบติับางประการของโลหะ โครงสร้างของ

ผลึกโลหะ 

7. สืบคน้และอภิปรายเก่ียวกบัโมลและปริมาตรต่อโมล ความสัมพนัธ์ระหวา่งโมล อนุภาคสารและปริมาตรแก๊ส และ

การเขียนสูตรโมเลกุล 

8. ทดลองอภิปรายเก่ียวกบัความเขม้ขน้ของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบติับางประการของ

สารละลาย 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       67 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว32203 รายวชิา เคมี  3  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาวเิคราะห์  ระบบเปิด  ระบบปิด  กฎทรงมวล  กฎสัดส่วนคงท่ี  การคาํนวณหามวลของสารในปฏิกิริยาท่ี

เป็นไปตามกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงท่ี  กฎเกยลุ์สแซก  กฎอาโวกาโดร  การคาํนวณหาสูตรเอม พิริกลัและสูตร

โมเลกุล  การคาํนวณหามวลท่ีเป็นร้อยละของธาตุองคป์ระกอบจากสูตร  การเปล่ียนแปลงพลงังานของปฏิกิริยาเคมี  

การคาํนวณการเปล่ียนแปลงพลงังานจากการสร้างพนัธะและสลายพนัธะ  การเขียนสมการเคมี  การดุลสมการเคมี  การ

คาํนวณหาจาํนวนอนุภาค  จาํนวนโมล  มวลหรือปริมาตร  ร้อยละของผลท่ีไดข้องสารจากการทดลอง  สูตรอยา่งง่าย  

สูตรโมเลกุลโดยใชป้ริมาณสัมพนัธ์ของสารในสมการเคมีท่ีดุลแลว้  การเปล่ียนแปลงพลงังานกบัการเปล่ียนสถานะ

ของสาร  สมบติับางประการของของแขง็  ของเหลว  ก๊าซ  การระเหยของของเหลว  ความดนัไอของของเหลว  รูปผลึก

ของกาํมะถนั  กฎของบอยล ์ กฎของชาร์ล  กฎรวมของก๊าซ  กฎของเกยลุ์สแซค  กฎของอาโวกาโดร  กฎความดนัยอ่ย

ของดอลตนั  สมการของก๊าซอุดมคติ  การแพร่ของก๊าซ  ขนาดอะตอมของธาตุตามตารางธาตุ  จุดเดือดและจุด

หลอมเหลวของธาตุตามตารางธาตุ  ค่าพลงังานไอออไนเซชนัของธาตุตามตารางธาตุ  ค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีของธาตุ

ตามตารางธาตุ  เลขออกซิเดชนั  สมบติัของสารประกอบของธาตุในคาบท่ี 2 และคาบท่ี 3  สมบติัของธาตุหมู่ท่ี IA , IIA 

และ VIIA  สมบติัของธาตุทรานซิชนัในคาบท่ี 4   สมบติัของสารประกอบเชิงซอ้นของธาตุทรานซิชนั  สมบติัของธาตุ

กมัมนัตรังสี  การเขียนสมการนิวเคลียร์  คร่ึงชีวติ  ปฏิกิริยาฟิชชนั  ปฏิกิริยาฟิวชนั  ประโยชน์ของสารกมัมนัตรังสี  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง สืบคน้ขอ้มลูและอธิบายเก่ียวกบัระบบเปิด ระบบปิด กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี การคาํนวณหา

มวลของสารในปฏิกิริยาท่ีเป็นไปตามกฎทรงมวล การหาอตัราส่วนโดยมวลของธาตุท่ีรวมตวักนัเป็นสารประกอบตาม

กฎสัดส่วนคงท่ี 

2. สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเก่ียวกบัอตัราส่วนโดยปริมาตรของก๊าซท่ีทาํปฏิกิริยาพอดีกนัและ

ก๊าซท่ีเกิดจากปฏิกิริยากฎของเกยลุ์สแซคและกฎอาโวกาโดร 

3. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัการเขียนและการดุลสมการเคมีเม่ือทราบสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ ์

4. อธิบายเก่ียวกบัปริมาณสัมพนัธ์ของสารทุกสารท่ีปรากฏในสมการเคมีท่ีดุลแลว้ และใชป้ริมาณสัมพนัธ์ของ

สารดงักล่าวคาํนวณหาจาํนวนอนุภาค โมล มวลหรือปริมาตร ร้อยละของผลท่ีไดข้องสารจากการทดลอง สูตรอยา่งง่าย 

และสูตรโมเลกุล 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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5. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพลงังานต่อการเปล่ียนสถานะของสาร สมบติับาง

ประการของของแขง็ ของเหลว และก๊าซ รูปต่าง ๆ ของธาตุบางชนิด 

6. ทดลอง สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัสมบติัของของเหลวเก่ียวกบัการระเหย การเกิดความ

ดนัไอ การเปรียบเทียบความดนัไอของของเหลว  

7. สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ และอธิบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ ความดนั และปริมาตรของก๊าซ 

8. สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ และอธิบายเก่ียวกบัการใชก้ฎต่าง ๆ ของก๊าซ คาํนวณหาปริมาตร ความดนั และ

อุณหภูมิของก๊าซ 

9. ทดลอง อภิปรายปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามคาบและตามหมู่ การจดัตาํแหน่งของธาตุ

ไฮโดรเจน 

10. การทดลองและสืบคน้ อภิปรายธาตุแทรนซิชนั สมบติัของธาตุและสารประกอบของธาตุแทรนซิชนั 

11. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัสมบติัของธาตุกมัมนัตรังสี การเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ความหมายของคร่ึงชีวติ ปฏิกิริยา    ฟิชชนั และปฏิกิริยาฟิวชนั ประโยชน์ของ     สารกมัมนัตรังสี 

 

 

รวม 11  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว35204 รายวชิา เคมี  4  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาวเิคราะห์  อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การหาอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  แนวความคิดของการเกิดปฏิกิริยา

เคมี  พลงังานกบัการดาํเนินไปของปฏิกิริยาเคมี  ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาท่ีผนักลบัได ้ ภาวะ

สมดุล  สมดุลระหวา่งสถานะ  สมดุลในสารละลายอ่ิมตวั  สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  ค่าคงท่ีสมดุล  การคาํนวณค่าคงท่ี

สมดุล  ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมดุลเคมี  หลกัของเลอชาเตอลิเอ  สารอิเล็กโตรไลต ์  สารละลายอิเลก็โตรไลต ์  ไอออนใน

สารละลายกรด  ไอออนในสารละลายเบส  ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียสและเบริน สเตด-ลาวรี  ความแรงของกรด-

เบส  คู่กรด-เบส  การแตกตวัของกรดแก่-เบสแก่  การแตกตวัของกรดอ่อน-เบสอ่อน  การคาํนวณหาค่าร้อยละของการ

แตกตวัของกรดอ่อน-เบสอ่อน  ค่าคงท่ีของการแตกตวัของกรดหรือเบส  การแตกตวัของนํ้า  ค่าคงท่ีของการแตกตวั

ของนํ้า  การคาํนวณหาความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไออออนและไฮดรอกไซดไ์อออนในสารละลาย  ความหมายของ 

pH   การคาํนวณหา pH ของสารละลาย  อินดิเคเตอร์กรด-เบส  ปฏิกิริยาระหวา่งกรดกบัเบส  ชนิดของเกลือ  ปฏิกิริยา

สะเทิน  จุดยติุ  จุดสมมูล  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส     การไทเทรต  สารละลายบฟัเฟอร์  สมบติัของสารละลายบฟัเฟอร์  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองสืบคน้และอภิปรายเก่ียวกบัความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2. ทดลองและอภิปราย สรุป ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดปฏิกิริยา

เคมีพลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอธิบายผลของปัจจยัต่าง ๆ ต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

3. ทดลอง อธิบาย วเิคราะห์ และคาํนวณ ปฏิกิริยาของสารบางชนิดท่ีเป็นปฏิกิริยาผนักลบัได ้เม่ือการ

เปล่ียนแปลงดาํเนินถึงภาวะสมดุล จะสามารถแสดงวธีิคาํนวณหาค่าคงท่ีสมดุล และความสมัพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้

ของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุลได ้

4. ทดลอง ลงขอ้สรุป ไปอธิบายการบกวนสมดุลโดยการเปล่ียนแปลง อุณหภูมิ ความเขม้ขน้ หรือความดนั ซ่ึง

มีผลทาํใหภ้าวะสมดุลเปล่ียนแปลง การรบกวนสมดุลในปฏิกิริยาผนักลบัได ้และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได ้

5. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัความเป็นกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรดเบสของอาร์เรเนียสและ เบรินส

เตด-ลาวรี ความแรงของกรด-เบส   คู่กรด-เบส 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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6. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัการแตกตวัของกรดแก่และเบสแก่ กรดอ่อนเบสอ่อน การ

คาํนวณหาค่าร้อยละของการแตกตวัและค่าคงท่ีของการแตกตวัของกรดหรือเบส ความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไอออน 

และไฮดรอกไซดไ์อออน 

7. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัความหมายของ pHการคาํนวณหา pHของสารละลายเม่ือทราบความเขม้ขน้

ของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซดไ์อออน 

8. ทดลอง สืบคน้ขอ้มลูและอธิบายเก่ียวกบัความหมายของอินดิเคเตอร์ การใชอิ้นดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็น

กรด-เบสของสารละลาย 

9. ทดลอง วเิคราะห์และอธิบายเก่ียวกบัการไทเทรตเพื่อหาจุดยติุการคาํนวณหาปริมาณของกรดหรือเบสท่ีทาํ

ปฏิกิริยาพอดีกนั 

10. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัความหมายของสารละลายบฟัเฟอร์ ส่วนประกอบและสมบติัของ

สารละลายบฟัเฟอร์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของระบบบฟัเฟอร์ในร่างกายและในธรรมชาติ 

 

 

รวม  10 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว36203 รายวชิา เคมี  3  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาวเิคราะห์  ปฏิกิริยาออกซิเดชนั  ปฏิกิริยารีดกัชนั  ปฏิกิริยารีดอกซ์  ตวัรีดิวซ์  ตวัออกซิไดซ์  การดุล

สมการรีดอกซ์  เซลลก์ลัวานิก  เซลลอิ์เล็กโทรไลต ์ การเขียนแผนภาพของเซลลก์ลัวานิก  คร่ึงเซลลไ์ฮโดรเจน

มาตรฐาน  ศกัยไ์ฟฟ้าคร่ึงเซลลม์าตรฐาน  การทาํนายการเกิดปฏิกริยารีดอกซ์โดยใชศ้กัยไ์ฟฟ้าคร่ึงเซลลม์าตรฐาน  

เซลลป์ฐมภูมิ  เซลลทุ์ติยภูมิ  เซลลอ์ลัคาไลน์  เซลลป์รอท  เซลลเ์งิน  เซลลนิ์กเกิล-แคดเมียมเซลลส์ะสมไฟฟ้าแบบ

ตะกัว่  การแยกสารละลายดว้ยกระแสไฟฟ้า  การแยกโลหะใหบ้ริสุทธ์ิโดยการใชเ้ซลล ์  อิเล็กโตรไลต ์ การชุบโลหะ  

การป้องกนัการผกุร่อนของโลหะ  การเกิดพนัธะของธาตุคาร์บอน  การเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นและแบบยอ่  การ

เกิดไอโซเมอร์  ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  การ

เขียนสูตรโมเลกุล  และสูตรโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  การเรียกช่ือแอลเคน  แอลคีนแอลไคน์  ไซ

โคลแอลเคน  ไซโคลแอลคีน  โครงสร้างและสมบติัของแอลกอฮอล ์ กรดอินทรีย ์ แอลดีไฮดคี์โตน  เอสเทอร์  อีเทอร์  

เอมีน  เอไมด ์ การเรียกช่ือแอลกอฮอล ์ กรดอินทรีย ์ แอลดีไฮดคี์โตน  เอสเทอร์  อีเทอร์  เอมีน  เอไมด ์ โครงสร้างและ

สมบติัของไขมนั  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  กรดนิวคลีอิก  เอนไซม ์ ฮอร์โมน  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความ

เขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง อธิบาย เขียน และสมดุลสมการเก่ียวกบัปฏิกิริยารีดอกซ์ 

2. ทดลอง อภิปราย การเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลลไ์ฟฟ้าเคมีชนิดท่ีทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าและชนิดท่ีตอ้ง

ผา่นกระแสเขา้ไปในระบบ ยกตวัอยา่งแผนภาพของเซลลก์ลัป์วานิก คาํนวณหาค่าแรงเคล่ือนท่ีไฟฟ้าของเซลล ์

3. ทดลอง ศึกษาสมบติั และปฏิกิริยาของสารประกอบของคาร์บอน 

4. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายการจาํแนกประเภท วเิคราะห์โครงสร้าง สมบติัการเกิดปฏิกิริยาและประโยชน์ ของ

สารประกอบคาร์บอนแต่ละประเภท 

 

5. ทดลอง  สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างสมบติัทางเคมี  สมบติัทางกายภาพ  และวธีิทดสอบ

ไขมนั  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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6. ทดลอง สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายเก่ียวกบัสมบติั โครงสร้าง และการเกิดปฏิกิริยาของ

กรดนิวคลีอิก เอนไซม ์และฮอร์โมน 

 

 

 

 รวม   6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา  ว36204 รายวชิา เคมี  6  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เวลา    60    ช่ัวโมง/ภาค  จํานวน    1.5    หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาวเิคราะห์  การเกิดปิโตรเลียม  การสาํรวจหาแหล่งปิโตรเลียม  การกลัน่นํ้ามนัดิบ  การปรับปรุงคุณภาพ

นํ้ามนั  การแยกก๊าซธรรมชาติ  เลขออกเทน  เลขซีเทนปิโตรเคมีภณัฑ ์ อุตสาหกรรมขั้นตน้อุตสาหกรรมขั้นต่อเน่ือง  

มอนอเมอร์  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั  พอลิเมอร์  โครงสร้างและสมบติัของพอลิเมอร์พลาสติก  เส้นใยธรรมชาติ  เส้น

ใยสังเคราะห์  ยาง  กระบวนการวลัคาไนเซชนั  สมบติัของพลาสติกชนิดต่าง ๆ  ภาวะมลพิษทางดิน  ทางนํ้าและทาง

อากาศท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  อุตสาหกรรมแร่ดีบุก  พลวง  สังกะสี  แคดเมียม  แทนทาลมั  ไนโอเบียม  

เซอร์โคเนียม  อุตสาหกรรมแร่รัตนชาติ  วธีิการพฒันาคุณภาพแร่รัตนชาติ  อุตสาหกรรมเซรามิกส์  การพฒันา

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์  การผลิตเกลือสมุทร  เกลือสินเธาว ์ การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซดโ์ดยใชเ้ซลลไ์ดอะแฟรม  เซลล์

ปรอท  เซลลเ์ยือ่แลกเปล่ียนไอออน  การผลิตสารฟอกขาว  การผลิตโซเดียมคาร์บอเนต  การผลิตปุ๋ยไนโตรเจน  ปุ๋ยยู

เรีย  ปุ๋ยฟอสเฟต  ผลกระทบของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความ

เขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้      มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิต

วทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มลูและอธิบายเก่ียวกบัการเกิดปิโตรเลียม การสาํรวจหาแหล่งปิโตรเลียม การกลัน่นํ้ามนัดิบ การ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั การแยกก๊าซธรรมชาติ 

2. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัความหมายของเลขออกเทน ซีเทนปิโตรเคมีภณัฑ ์อุตสาหกรรมเคมีขั้นตน้ 

และขั้นต่อเน่ือง มอนอเมอร์ พอลิเมอร์ พลาสติก เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ และกระบวนการวนัคาไนเซชนั 

3. ทดลองและอธิบายเก่ียวกบัสมบติับางประการของพลาสติกชนิดต่าง ๆ 

4. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการใชผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

5. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัหลกัการถลุงแร่ การสกดัแร่ และประโยชน์ของดีบุก พลวง สังกะสี 

แคดเมียม แทนทาลมั ไนโอเบียม เซอร์โคเนียม 

6. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัประเภท สมบติั วธีิการพฒันาคุณภาพ และประโยชน์ของแร่        รัตนชาติ

ชนิดต่าง ๆ 

7. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัความหมายและขั้นตอน ประโยชน์ของผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 

8. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัการผลิตเกลือสมุทร เกลือสินเธาว ์การผลิตโซเดียม       ไฮดรอกไซด ์และ

ก๊าซคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด ์โดยใชเ้ซลลไ์ดอะแฟรม เซลลป์รอท และเซลลเ์ยือ่แลกเปล่ียนไอออน 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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9. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัการผลิตสาร ฟอกขาวและโซเดียมคาร์บอเนต ปุ๋ย

ไนโตรเจน ปุ๋ยยเูรีย ปุ๋ยฟอสเฟต 

 

 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา ว31205       รายวชิาชีววทิยา 1 (สาระเพิม่)       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

                  เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน 1.5 หน่วยกติ       ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญัของส่ิงมีชีวติ อธิบายและสรุปเก่ียวกบักระบวนการทาง

ชีววทิยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม นาํวธีิการทางวทิยาศาสตร์มาทดลอง  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบั

ชีววทิยา อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ สืบคน้ของมูล อภิปรายและอธิบาย

โครงสร้างและหนา้ท่ีของส่วนประกอบในเซลล ์

ท่ีศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการลาํเลียงสารผา่นเซลล ์   และการส่ือสารระหวา่งเซลล ์    

ทดลอง    สรุปและเปรียบเทียบเก่ียวกบัการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิส อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการชรา

ภาพของเซลล ์ การเปล่ียนสภาพเซลล ์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล ์ เน้ือเยือ่  อวยัวะและระบบต่างๆ 

ของร่างกาย โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด   

ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิต

วทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มูล  และอธิบายลกัษณะของส่ิงมีชีวติ 

2. ออกแบบทดลองและวเิคราะห์ขอ้มูลถึงลกัษณะบางประการของส่ิงมีชีวติ 

3. สืบคน้ขอ้มลู  อภิปรายและสรุปถึงขอบข่ายของการศึกษาชีววทิยา 

4. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัคุณภาพชีวติของมนุษย ์

5. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและยกตวัอยา่งเก่ียวกบัชีวจริยธรรม 

6. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทาํงานของนกัวทิยาศาสตร์ 

7. อภิปรายและระบุความสาํคญัของการตั้งปัญหา  และความสาํคญัระหวา่งปัญหา  สมมติฐานและวธีิการตรวจสอบ

สมมติฐาน 

8. ออกแบบและดาํเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

9. อธิบายส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงและกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

10. สืบคน้วเิคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารอนินทรียท่ี์เป็นองคป์ระกอบของเซลลส่ิ์งมีชีวติ 

11. อธิบายสูตรโครงสร้างของสารอนินทรียช์นิดต่างๆและบอกหนา้ท่ีของสารอินทรียแ์ต่ละชนิด 

 

12. สืบคน้  วเิคราะห์และอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ  จาํแนกประเภทของปฏิกิริยา 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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13. สาํรวจตรวจสอบ  วเิคราะห์และอธิบายการทาํงานของเอนไซมจ์ากส่ิงมีชีวติ 

14. สืบคน้และวเิคราะห์การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของเอนไซม ์ และอธิบายการทาํงาน

ของตวัยบัย ั้งเอนไซม ์

15. อธิบายความหมายของเซลลแ์ละอธิบายทฤษฎีของเซลล ์

16. คาํนวณหากาํลงัขยายของภาพ  ขนาดของวตัถุและขนาดของภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ 

17. เตรียมสไลดส์อศึกษาโครงสร้างของเซลลแ์ละขนาดของเซลลข์องส่ิงมีชีวติ 

18. อธิบายโครงสร้าง  และหนา้ท่ีขององคป์ระกอบของเซลลท่ี์ศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

19. อธิบายการลาํเลียงสารแบบผา่นเยือ่หุม้และแบบไม่ผา่นเยือ่หุม้เซลล ์

20. อธิบายวธีิการส่ือสารระหวา่งเซลลท่ี์อยูใ่กลก้นัและเซลลท่ี์อยูไ่กลกนั 

21. อธิบายความสาํคญัของการแบ่งเซลล ์

22. ทาํกิจกรรมเพื่อศึกษาการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิสในเซลลพ์ืช 

23. อธิบายความจาํเป็นท่ีเซลลต์อ้งมีการเปล่ียนสภาพ และสาเหตุของการชราภาพของเซลล ์

24. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล ์เน้ือเยื่อ อวยัวะ และระบบของร่างกาย 

 

รวม 24 ผลการเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา ว31206       รายวชิาชีววทิยา 2       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                  จํานวน 1.5 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา สํารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและการทาํงานของระบบย่อย

อาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ไดพ้ลงังานในร่างกายของสัตวแ์ละมนุษย ์ สํารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  

อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตวแ์ละมนุษยโ์ดยการทาํงานของระบบหายใจ  ระบบขบัถ่าย  

ระบบหมุนเวยีนเลือด  ระบบนํ้าเหลือง  และการสร้างภูมิคุม้กนั สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและสามารถนาํความรู้  เร่ือง  การ

ย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ไดพ้ลงังานและการรักษาดุลยภาพของสัตวแ์ละมนุษยม์าประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั  

โด ย ใ ช้ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิท ย า ศ า ส ต ร์   ก า ร สื บ เ ส า ะ หา ค วา ม รู้   เ พื่ อใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รู้   ค ว า ม คิ ด   

ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีจิต

วทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตวแ์ละมนุษย ์

โดยการทาํงานของระบบหายใจระบบขบัถ่ายระบบหมุนเวยีนเลือดระบบนํ้าเหลืองและระบบภูมิคุม้กนั 

2. สืบคน้ขอ้มลูทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวติ 

3. สืบคน้ขอ้มลูทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการทาํงานของระบบประสาทและอวยัวะรับ 

ความรู้สึก 

4. สืบคน้ขอ้มลูอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการทาํงานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย 

5. สืบคน้ขอ้มลูทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัพฤติกรรมของสัตว ์

 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา ว35205 รายวชิาชีววทิยา 3 (สาระเพิม่) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.5 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาสํารวจตรวจสอบ   สืบคน้ขอ้มูล    อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตวแ์ละ

มนุษยโ์ดยการประสานงานในร่างกายของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ รวมถึงการตอบสนองของส่ิงแวดลอ้ม 

 ศึกษาสาํรวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและการทาํงานของระบบสืบพนัธ์ุ

และการเจริญเติบโตของมนุษย ์ สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและนําความรู้เร่ืองการดาํรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตวแ์ละมนุษย ์

โดยการทาํงานของระบบหายใจระบบขบัถ่ายระบบหมุนเวยีนเลือดระบบนํ้าเหลืองและระบบภูมิคุม้กนั 

2. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวติ 

3. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการทาํงานของระบบประสาทและอวยัวะรับความรู้สึก 

4. สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการทาํงานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย 

5. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัพฤติกรรมของสัตว ์

 

รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา ว32206 รายวชิาชีววทิยา 4                 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                    จาํนวน 1.5 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาสาํรวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ี  กระบวนการลาํเลียง

และการคายนํ้าของพืชดอก  สืบคน้ขอ้มูล  ออกแบบและทาํการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงและ

ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารท่ีพืชสร้างข้ึนมีผลต่อสรีระและการ

ตอบสนองของพืชดอก  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเก่ียวกบัการดาํรงชีวติของพืชดอกนาํมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัเน้ือเยือ่ของพืชโครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอกกาแลกเปล่ียนแก๊ส

และการคายนํ้าและกระบวนการลาํเลียง 

2. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงทดลองและอภิปรายเพื่อศึกษา

กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

3. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโฟโตเรสไพเรชนัในพืชทัว่ๆไปกลไกการเพิ่มความเขม้ขน้ของ

คาร์บอนไดออกไซดใ์นพืชC4 และพืช CAM รวมทั้งปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

4. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอธิบายอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของดอก วฏัจกัรชีวติและการสืบพนัธ์ุ

แบบอาศยัเพศการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศและการขยายพนัธ์ุพืชรวมทั้งการวดัอตัราการเจริญเติบโตของพืช 

5. สืบคน้ขอ้มูลทดลองอธิบายอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

และการตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา ว36205 รายวชิาชีววทิยา 5 (สาระเพิม่) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.5 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

________________________________________________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วเิคราะห์  และอธิบายสรุปการคน้พบกฎการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม สืบคน้

ขอ้มูลอภิปรายและวเิคราะห์การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีนอกเหนือกฎของเมนเดลและความแปรผนัทาง

พนัธุกรรม  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเก่ียวกบัโครโมโซม  โครงสร้าง  หนา้ท่ี  และสมบติัของสาร

พนัธุกรรม สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์และสรุปเก่ียวกบัการเกิดมิวเทชนัและผลของการเกิดมิวเทชนั สืบคน้

ขอ้มูล  อภิปราย  นาํเสนอ  และนาํความรู้เร่ืองเทคโนโลยชีีวภาพไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเก่ียวกบัหลกัฐานต่างๆท่ีสนบัสนุนการ

เกิดววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย  และอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัววิฒันาการของลามาร์ก 

และ ชาลส์  ดาร์วนิ 

สาํรวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเก่ียวกบัการหาความถ่ีของแอลลีล  และความถ่ีของจีโนไทป์ใน

ประชากร  และปัจจยัท่ีมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีล  และความถ่ีของจีโนไทป์ในประชากร 

สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหข้องส่ิงมีชีวติ  และนาํเสนอผลกระทบจากการพฒันา

ทางดา้นเทคโนโลยต่ีอการเกิดววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ สาํรวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวติ  การตั้งช่ือของส่ิงมีชีวติ  พร้อมทั้งระบุเกณฑท่ี์ใหใ้นการจาํแนกกลุ่มของส่ิงมีชีวติ 

สืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจตรวจสอบ  อภิปราย  และสรุปลกัษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกนัของส่ิงมีชีวติในอาณาจกัรต่างๆ 

สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และนาํเสนอคุณค่าของความหลากหลายของส่ิงมีชีวติกบัการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์  ท่ีมีผล

ต่อสังคม  และส่ิงแวดลอ้ม สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  เก่ียวกบัสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

รวมทั้งตระหนกัถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสถานการณ์จาํลองแสดงถึงความ

เปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ  ของส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติ วเิคราะห์อภิปรายและสรุปไดว้า่การอยูร่อด

ของส่ิงมีชีวติสัมพนัธ์กบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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1. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์อภิปรายอธิบายและสรุปการคน้พบกฏการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของเมนเดล 

2. สืบคน้ขอ้มูลวเิคราะห์อภิปรายอธิบายและสรุปการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีเป็นส่วนขยายของ 

พนัธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผนัทางพนัธุกรรม 

3. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์และอธิบายเก่ียวกบัโครโมโซมโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารพนัธุกรรม 

4. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์อธิบายและสรุปเก่ียวกบัสมบติัของสารพนัธุกรรม 

5. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์อภิปรายอธิบายและสรุปเก่ียวกบัการเกิดมิวเทชนัและผลของการเกิดมิวเทชนั 

6. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัเทคโนโลยทีางดีเอน็เอและการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นดา้น

ต่างๆ 

7. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์อภิปรายอธิบายและสรุปเก่ียวกบัหลกัฐานการเกิดววิฒันาการและแนวคิดเก่ียวกบัววิฒันาการ 

8. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์อธิบายและสรุปเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ประชากรและการกาํเนิดสปีชีส์ 

9. สืบคน้ขอ้มลูวเิคราะห์อธิบายและสรุปเก่ียวกบัววิฒันาการของมนุษย ์

 

รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา ว33206                 รายวชิาชีววทิยา 6            ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน                       จํานวน 1.5 หน่วยกติ              ภาคเรียนที ่2 

________________________________________________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจ  วเิคราะห์  อภิปราย  และอธิบายความสาํคญัของความหลากหลายของระบบนิเวศ  

และดุลยภาพของระบบนิเวศ  สาํรวจ  วเิคราะห์  และอธิบายหลกัการของกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในทอ้งถ่ิน 

พร้อมทั้งยกตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในทอ้งถ่ิน สาํรวจ  สืบคน้ขอ้มูล  วเิคราะห์  และนาํเสนอเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทอ้งถ่ิน  ในประเทศ  และของโลก สืบคน้ขอ้มูล  วเิคราะห์  และนาํเสนอ

การใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และการป้องกนัแกไ้ข  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใน

ทอ้งถ่ิน  และของประเทศ ระดมความคิด  วางแผน  และลงมือปฏิบติัร่วมกบัชุมนุมในการป้องกนั  เฝ้าระวงัแกไ้ข

ปัญหา  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มลูอภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัความหมายและองคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. สืบคน้ขอ้มลูอภิปรายและอธิบายการศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวติการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิตช่ือของ

ส่ิงมีชีวติและการระบุชนิด 

3. สืบคน้ขอ้มลูอภิปรายอธิบายและสรุปเก่ียวกบักาํเนิดของชีวติกาํเนิดของเซลลโ์พรคาริโอตและเซลลย์คูาริโอต 

4. สืบคน้ขอ้มลูทดลองอภิปรายอธิบายและสรุปเกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัจาํแนกส่ิงมีชีวติออกเป็นโดเมนและอาณาจกัร

ลกัษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกนัของส่ิงมีชีวติในอาณาจกัรมอเนอราอาณาจกัรโพรทิสตาอาณาจกัรพืชอาณาจกัรฟังไจ

และอาณาจกัรสัตว ์

5. สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายอธิบายและนาํเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกบัการใชป้ระโยชน์ของมนุษยท่ี์มี

ผลต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

6. สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและนาํเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและผลกระทบจากการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. ออกแบบสถานการณ์จาํลองท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติ 

 

8. วเิคราะห์อภิปรายและสรุปไดว้า่การอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตสัมพนัธ์กบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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9. สืบคน้ขอ้มลูอภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัความหมายของประชากรความหนาแน่นของประชากรอตัราการ

เปล่ียนแปลงขนาดของประชากรและปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร 

10. สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองประชากรมนุษยก์ารเติบโตและโครงสร้างอายขุองประชากร

มนุษย ์

11. สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

12. อภิปรายอธิบายและสรุปแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

13. สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

 

รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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คาํอธิบายรายวชิา ปฏบัิติการวทิย์   รหัสวชิา ว 30205 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

__________________________________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการและปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงและกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ

ในการศึกษาส่ิงมีชีวติขนาดเล็ก การเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสัตวก์ารเตรียมสไลดส์ด การเก็บรักษา

ตวัอยา่งพรรณไมโ้ดยวธีิการต่าง ๆศึกษาขอ้ควรปฏิบติัในการทาํงานในห้องปฏิบติัการเคมี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละ

ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการเคมี เทคนิคพื้นฐานการวดั กระบวนการวดั ความผิดพลาดของการวดั ความถูกตอ้ง

ความไม่แน่นอนของการวดั รวมทั้งการอ่านการบนัทึกผลของการวดั เลขนยัสาํคญัของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณ

บวก ลบ คูณ หาร การปัดตวัเลขและการเปล่ียนหน่วย เทคนิคการใชอุ้ปกรณ์ และเคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมี 

เทคนิควธีิการและปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการถ่ายเทสาร การกรอง การเตรียมสารละลาย การแยกสารโดยการสกดั

ดว้ยตวัทาํละลาย และการแยกสารโดยใชเ้ทคนิคโครมาโทกราฟี การกลัน่สาร 

ศึกษาหลกัการและปฏิบติัการทดลองการใชเ้คร่ืองมือวดัทางฟิสิกส์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแรง แรงเสียดทานการตก

แบบอิสระ พื้นเอียง การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย แคลอรีมิเตอร์ มลัติมิเตอร์และ เลนส์เทคนิคพื้นฐานการวดั 

กระบวนการวดั ความผดิพลาดของการวดั ความถูกตอ้ง ความไม่แน่นอนของการวดั รวมทั้งการอ่านการบนัทึกผลของ

การวดั เลขนยัสาํคญั เลขนยัสาํคญัของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณ บวก ลบ คูณหาร การปัดตวัเลขและการเปล่ียน

หน่วย 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การสาํรวจ การอธิบาย การวเิคราะห์ 

และการอภิปราย เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการและเจตคติทางวทิยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวทิยาศาสตร์ 

รวมทั้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทดลอง ท างานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

ทราบวธีิป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุ ภยัอนัตรายท่ีแอบแฝงอยูใ่นสารเคมีตลอดจนสามารถใชอุ้ปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์

ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการทดลองได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการคน้ควา้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีน่าสนใจ รวมทั้งการทดลองและเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการใชว้สัดุอุปกรณ์ เลือกใชห้รือดดัแปลงอุปกรณ์และวสัดุทางวทิยาศาสตร์เพือ่ใชใ้นการทดลอง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3. สามารถนาํทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และความรู้ทางชีววทิยา เคมี ฟิสิกส์ มาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหา

พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 

รวม  3 ผลการเรียนรู้ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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ยากบัชีวติ  รหัสวชิา ว 30206 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6    เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จาํนวน 1.0  หน่วยกติ 

_______________________________________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

การทาํความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพและเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ความยืนยาวของชีวิต และ

สามารถคาดคะเนความยนืยาวของชีวติมนุษย ์โรคและสาเหตุของการเกิดโรค วธีิป้องกนัและกาํจดัเช้ือโรคได ้ ยา ยา

สมุนไพร ยาปฏิชีวนะ ยาท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ ยาสามญัประจาํบา้น การใชย้าสมุนไพรพร้อมทั้งบอกขอ้ดี ขอ้เสียของ

ยาสมุนไพร ความหมาย  ตน้กาํเนิด  ชนิด  วธีิการใชอ้ยา่งปลอดภยั และระบุอนัตรายของการใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้ง  

ตลอดจนวธีิป้องกนั สรรพคุณ  วธีิใชแ้ละขอ้ควรระวงั บอกความหมาย  ประเภท  สรรพคุณ  วธีิใช ้ หลกัการจดัตูย้าเพื่อ

ความสะดวกและปลอดภยัในการใช ้ ตลอดจนอธิบายความสาํคญัของฉลากยาได ้

 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองวตัถุมีพิษและการใชว้ตัถุมีพิษในการปราบพาหะนาํโรคและการปราบศตัรูพืช 

เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชใ้นการวินิจฉยัและการรักษาโรค อะไหล่ยดืชีวติ  อธิบายความหมายของอวยัวะเทียม  การปลูก

ถ่ายอวยัวะ การใชท่ี้ปลอดภยัได ้

  กระบวนการ สังเกต  สืบคน้ขอ้มูล   รวบรวมขอ้มูล   อธิบาย   ทดลอง  อภิปราย   วิเคราะห์        นาํ

ความรู้ไปใช้   แก้ปัญหา คุณลกัษณะผูเ้รียน เพื่อให้มีความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี

ความสามารถตดัสินใจ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  มีจิต

วทิยาศาสตร์   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพและเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมสุขภาพท่ีดีได ้

 2. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความยนืยาวของชีวติ และสามารถคาดคะเนความยนืยาวของชีวติมนุษยจ์ากขอ้มูล

ได ้

 3. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโรคและสาเหตุของการเกิดโรค วธีิป้องกนัและกาํจดัเช้ือโรคได ้

 4. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองยา และการใชย้าอยา่งถูกตอ้งปลอดภยัได ้

 5. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองยาสมุนไพร  การใชย้าสมุนไพรพร้อมทั้งบอกขอ้ดี ขอ้เสียของยาสมุนไพรได ้

 6. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองยาปฏิชีวนะ ความหมาย  ตน้กาํเนิด  ชนิด  วธีิการใชอ้ยา่งปลอดภยั และระบุ

อนัตรายของการใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้ง  ตลอดจนวธีิป้องกนัได ้

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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 7. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองยาท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์  สรรพคุณ  วธีิใชแ้ละขอ้ควรระวงัในการใช้

อยา่งถูกตอ้งได ้

 8. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองยาสามญัประจาํบา้น  บอกความหมาย  ประเภท  สรรพคุณ  วธีิใช ้ หลกัการจดัตูย้า

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการใช ้ ตลอดจนอธิบายความสาํคญัของฉลากยาได ้

 9. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองวตัถุมีพษิและการใชว้ตัถุมีพิษในการปราบพาหะนาํโรคและการปราบศตัรูพืชได ้

 10. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยท่ีีนาํมาใชใ้นการวินิจฉยัและการรักษาโรคได ้

 11. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองอะไหล่ยดืชีวติ  อธิบายความหมายของอวยัวะเทียม  การปลูกถ่ายอวยัวะ การใชท่ี้

ปลอดภยัได ้

 12. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัระบบต่างๆและเปรียบเทียบการทาํงานของระบบต่างๆในร่างกายได ้

 13. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบต่างๆของร่างกาย  จาํแนก  ระบุหนา้ท่ี  อธิบายถึงความสาํคญัของการ

ดูแลรักษาอวยัวะของร่างกายใหเ้ป็นปกติได ้

 

 

รวม   13    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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ธรรมชาติกบัส่ิงแวดล้อม  รหัสวชิา ว 30201 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6    เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 1.0  หน่วยกติ 

                          _____________________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดท้ั้ง

ทางตรงและทางออ้ม ทั้งส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคญัต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์จากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยท์าํให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีมีอยู่

อยา่งจาํกดั ตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงัและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ถา้ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม

หรือเกิดเป็นมลพิษ ตอ้งหาแนวทางในการป้องกนัแกไ้ข ฟ้ืนฟู ให้กลบัสู่สภาพท่ีสามารถใชง้านได ้โดยมีการเฝ้าระวงั 

อนุรักษ ์และพฒันาซ่ึงทุกคนควรร่วมกนัปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยในการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหป้ระหยดัและคุม้ค่า  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  

การเปรียบเทียบ  การสาํรวจตรวจสอบ   การสังเกต   และการทดลอง   การแกปั้ญหาและการอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้   

ความคิด  ความเขา้ใจ   สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

มีจิตวทิยาศาสตร์   จริยธรรม      คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สาํรวจ สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ และนาํเสนอเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

ปัญหาจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ และนาํเสนอ สาเหตุของปัญหา และการป้องกนัแกไ้ข อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

ในทอ้งถ่ิน 

3. ระดมความคิด วางแผน และลงมือปฏิบติักบัชุมชนในการป้องกนั เฝ้าระวงั แกไ้ข อนุรักษพ์ฒันา

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

 

 

รวม   3  ผลการเรียนรู้ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิา  ผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิ  รหัสวชิา ว 30203 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6    เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

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

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาคน้ควา้ และวิเคราะห์ ปฏิบติัการทดลอง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนความเรียงขั้นสูงโดยผ่านภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ

ตรวจสอบการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี การอธิบายและทดลองทาํโครงงานวิทยาศาสตร์อยา่งง่ายเพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดแก้ปัญหา วิเคราะห์เปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มี

ความสามารถในการตดัสินใจ โดยอาศยัทฤษฎีองคค์วามรู้ สร้างช้ินงานประเมินผลงาน มีจิตสาธารณะและเห็นคุณค่า 

ตระหนักถึงความสําคญัของเร่ืองท่ีศึกษา สามารถนําความรู้และทกัษะไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ช่วยอนุรักษ์ ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ

สาธารณะสมบติั เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมและประเทศชาติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหา

ความรู้  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้  มี

ความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ี

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งคาํถามท่ีกาํหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีสาํคญัในการสาํรวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจได้

อยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้

2. ออกแบบการทดลองวธีิการดาํเนินงานศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์และทกัษะการคิดขั้น

สูงได ้

4. ใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูล เช่ือมโยงองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เขียนความเรียงขั้นสูง เขียนรายงาน

นาํเสนอผลงานได ้

 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย       เวลา    40  ช่ัวโมง/ภาค จํานวน   1 หน่วยกติ 

 

ศึกษาหลกัการของเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนน่ิง การสร้างและดดัแปลงส่ิงมีชีวติทางพนัธุวิศวกรรม ศึกษา

เซลล์ตน้กาํเนิด และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย ์ส่ิงแวดลอ้ม 

และเศรษฐกิจ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบคน้ การสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ 

ความคิดมีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การตดัสินใจ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยภีาพได ้

2. อธิบายหลกัการ การโคลนน่ิงพืชและการโคลนน่ิงสัตวไ์ด ้

3.  อธิบายการสร้างและดดัแปลงส่ิงมีชีวติทางพนัธุวศิวกรรมได ้

4. อธิบายหลกัการของเซลลต์น้กาํเนิดได ้ 

5. อธิบายวธีิและขั้นตอนของการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชได ้

6. สามารถบอกประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยชีีวภาพต่อมนุษย ์ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจได ้

 

รวม   6   ผลการเรียนรู้ 
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คาํอธิบายรายวชิานิเวศวทิยา 

รายวชิา  นิเวศวทิยา   รหัสวชิา ว 30210 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6      เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

 ศึกษาวเิคราะห์  ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ ความสําคญัของความ

หลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษาสภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ     ท้องถ่ิน  ระดับประเทศ  และระดับโลก แนวทางในการป้องกัน  แก้ไข ปัญหา    

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วางแผนและดําเนินการเฝ้าระวงั  อนุรักษ์  และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวดั 

1. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 

2. อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ  

3. อธิบายความสาํคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา 

คาไนเซชนั 

 

 

รวม  3  ตัวช้ีวดั  
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คาํอธิบายรายวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายวชิา  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   รหัสวชิา ว 30209 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6    เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์นาโนเทคโนโลยี ความ

เป็นสหวทิยาการของนาโนเทคโนโลยี สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใชห้ลกัการ เหตุผลและจินตนาการทดลอง ลง

ขอ้สรุปจากขอ้มูลอย่างสมเหตุสมผล เพื่อหาคาํตอบ เสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ 

หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบันาโนเทคโนโลยี เขา้ใจหลกัการทาํงานของนกัวิจยัทางดา้นนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลย ี

ใชท้กัษะกระบวนการในการ สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และสามารถประยุกตค์วามรู้ในการวิเคราะห์ ผลดี 

ผลเสียของผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากนาโนเทคโนโลยใีนชีวิตประจาํวนัโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหา

ความรู้  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้  มี

ความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ี

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้เก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางดา้นนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยไีด ้

2. อธิบายกระบวนการเกิดความรู้ทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยไีด ้

3. ใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์และหลกัเกณฑท่ี์สมเหตุสมผลในการอธิบายนาโนเทคโนโลยใีนธรรมชาติ

ผลิตภณัฑน์าโนเทคโนโลย ีและสหวทิยาการของนาโนเทคโนโลยไีด ้

4. วเิคราะห์ อภิปรายและนาํเสนอผลงานท่ีน่าสนใจเก่ียวกบันาโนเทคโนโลยไีด ้

 

รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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ความสําคัญ 

 กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนทุกคนในระดบัประถมศึกษา  และ

มธัยมศึกษาตอ้งเรียน  ทั้งน้ีเพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ีวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนับนโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ตลอดเวลา  การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย  การปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม  ทาํ

ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีรับผดิชอบมีความสามารถทางสังคม  มีความรู้  ทกัษะ  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยให้

ผูเ้รียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.  ด้านความรู้ 

 กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมจะใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในเน้ือหาสาระความคิดรวบยอด  และ

หลกัการสาํคญั ๆ ในสาขาวชิาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์  ไดแ้ก่  ภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  รัฐศาสตร์  จริยธรรม  สังคม

วทิยา  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย   ประชากรศึกษา  และส่ิงแวดลอ้มศึกษาตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชั้น  

โดยจดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการหรือสหวทิยาการ 

2.  ด้านทกัษะและกระบวนการ 

 ในการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมนั้น  ผูเ้รียนควรจะไดพ้ฒันากระบวนการต่าง ๆ จนเกิดทกัษะ

และกระบวนการ ดงัน้ี 

 •  ทกัษะความคิด  เช่น  การสรุปความคิด การแปลความ  การวเิคราะห์ หลกัการและการนาํไปใช ้ตลอดจนการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 •  ทกัษะการแกปั้ญหา   ตามกระบวนการตามสังคมศาสตร์  กระบวนการสืบสอบ  เช่น  ความสามารถ  

ความสามารถในการส่ือสาร  โดยการพดู  การเขียน  และการนาํเสนอ  ความสามารถในการตีความ  การสร้างแผนภูมิ 

แผนท่ี  ตารางเวลา  และการจดบนัทึก  รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลย ี และการส่ือสารสนเทศต่าง ๆ  ใหเ้ป็นประโยชน์ใน

การแสวงหาความรู้ 

 •  ทกัษะกระบวนการกลุ่ม    เช่น  ความสามารถในการเป็นผูน้าํ  และผูต้ามในการทาํงานกลุ่มมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผดิชอบ  สร้างสรรคผ์ลงาน  

ช่วยลดขอ้ขดัแยง้  และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  ด้านเจตคติ   และค่านิยม 

 กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  จะช่วยพฒันาเจตคติ  และค่านิยมเก่ียวกบัประชาธิปไตย  และความ

เป็นมนุษย ์ เช่น  รู้จกัตนเอง   พึ่งตนเอง  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  มีความกตญั�ู  รักเกียรติภูมิของตน มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิตท่ี

ดี  มีความพอดีในการบริโภค  เห็นคุณค่าของการทาํงาน   รู้จกัคิดวเิคราะห์  การทาํงานเป็นกลุ่ม  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น  

เสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความผกูพนักบักลุ่ม  รักทอ้งถ่ิน  รักประเทศชาติ  เห็นคุณค่า  อนุรักษ ์ และ

พฒันาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

4.  ด้านการจัดการ   และการปฏิบัติ 
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 กิจกรรมการเรียนในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม สามารถนาํความรู้  ทกัษะ  ค่านิยม  และเจตคติท่ีไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยมาใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนได ้

 เม่ือมองในภาพรวม ๆ แลว้จะพบวา่  ความสาํคญัของกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  นอกจากจะ

ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางธรรมชาติ  และสงัคมวฒันธรรม  มีทกัษะ

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจอยา่งรอบคอบในการดาํเนินชีวติ  และมีส่วนร่วมในสังคม

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตอลดเวลาในฐานะพลเมืองดีแลว้  ยงัช่วยใหค้วามรู้ทางจริยธรรม  หลกัธรรมทางศาสนามาพฒันา

ตนเองและสังคมไดท้าํใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

ทาํไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ วา่มนุษยด์าํรงชีวติอยา่งไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนัในสังคม 

การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  นอกจากน้ี ยงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา 

เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น 

ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

และสังคมโลก 

 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคม ท่ีมีความเช่ือมสัมพนัธ์

กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมืองดี มี

ความรับผดิชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยไดก้าํหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยู่ร่วมกนั

อย่างสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

• หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติ  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 

• ปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความสําคญั 

การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้าน

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการดาํเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทย

และสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ  การดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ และการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   
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• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ พฒันาการของ

มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์สําคญั

ในอดีต  บุคคลสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญา

ไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีสาํคญัของโลก   

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ

ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงต่างๆ ใน

ระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การนาํเสนอขอ้มูล

ภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบั

ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยู่ร่วมกนัอย่าง

สันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนบัถือ 

สาระที ่2     หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1      เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย และ สังคมโลก

อยา่งสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่  ศรัทธา  และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระที ่3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1    เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ้ 

 ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ 

 หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2    เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที ่4      ประวตัิศาสตร์ 
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มาตรฐาน ส 4.1     เขา้ใจความหมาย  ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถใช้

วธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถ  วิเคราะห์

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3     เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและธาํรง

ความเป็นไทย 

 

 

สาระที ่5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1     เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อกนัและกนัใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวิเคราะห์ สรุป และ

ใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2    เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี อใหเ้กิด 

การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

 

คุณภาพของผู้เรียน 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดใหก้ลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เป็นกลุ่มสาระพื้นฐานท่ี

ผูเ้รียนตอ้งเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6  ประกอบดว้ยศาสตร์สาขาต่างๆ หลายแขนงมี

ลกัษณะเป็นพหุวทิยาการมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน มีความรู้  มีทกัษะ กระบวนการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

รวมทั้งไดแ้สดงบทบาท  และความรับผดิชอบ  ทั้งต่อตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และต่อสภาพแวดลอ้ม  

 จากองคป์ระกอบดงักล่าว  จึงทาํใหก้ลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  มีจุดเนน้ในการสร้างคุณภาพ

ของผูเ้รียนดงัน้ี 

1.  ยดึมัน่ในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  สามารถนาํหลกัธรรมคาํสอนไปใชใ้น

การอยูร่่วมกนัได ้ เป็นผูก้ระทาํความดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม  พฒันาตนเองอยูเ่สมอ  รวมทั้งบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่

สังคมส่วนรวม 

 2.  ยดึมัน่ศรัทธา  และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

ปฏิบติัเป็นพลเมือง  ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมไทย  รวมทั้งถ่ายทอดส่ิงท่ีดีงามไว้

เป็นมรดกของชาติ  เพื่อสันติสุขของสังคมไทย  และสังคมโลก 
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 3.  มีความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ  เพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลย

ภาพ  และสามารถนาํหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยช์าติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ภาคภูมิใจในการเป็นไทยทั้งอดีตและปัจจุบนั   

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์  เหตุการณ์ต่าง ๆ  อยา่งเป็นระบบและนาํไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้

 5.  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีงามระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์   มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  เป็นผูส้ร้างวฒันธรรม  มีจิตสาํนึก   

อนุรักษท์รัพยากร  และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

 ตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม  ไดมี้ส่วนส่งเสริม  สนบัสนุน  และพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมและจุดเนน้เม่ือผูเ้รียนเรียนจบปีสุดทา้ยของ

แต่ละช่วงชั้น  ดงันั้น 

 

 

 

 

คุณภาพของผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

1. มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

              2. เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ มีค่านิยมอนัพึงประสงค ์

สามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพ เพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงได ้

 3. มีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติไทย ยดึมัน่ในวถีิชีวติ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 4. มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม มีความรักทอ้งถ่ินและประเทศชาติมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดี

งานใหก้บัสังคม 

 5. มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีนาํตนเองได ้ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่ง

การเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมไดต้ลอดชีวิต 
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โครงสร้างหลกัสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา   และวฒันธรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6 ) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

มัธยมศึกษาปีที ่4 

ส31101 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 1  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส31102 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 2  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

มัธยมศึกษาปีที ่5 

ส32101 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 3  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส32102 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 4  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

มัธยมศึกษาปีที ่6 

ส33101 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 5  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส33102 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 6  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

รายวชิาประวตัิศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที ่4 

ส31103 ประวติัศาสตร์ 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส31104 ประวติัศาสตร์ 2     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

มัธยมศึกษาปีที ่5 

ส32103 ประวติัศาสตร์ 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส32104 ประวติัศาสตร์ 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

รายวชิาเพิม่เติม ม.4-6 

ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30202 การสาํรวจทอ้งถ่ินเชิงภูมิศาสตร์   1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30204 ประวติัศาสตร์ไทย 1    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       99 

ส30205 ประวติัศาสตร์ไทย 2    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30207 เหตุการณ์ปัจจุบนั    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30208 การปกครองทอ้งถ่ินไทย    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30209 การเงิน  การธนาคารและการคลงั   2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30210 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้   1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30211 พลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30212 ประชากรกบัคุณภาพ    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30213 ศาสนาเปรียบเทียบ    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30214 ชาติพรรณวรรณา    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30215 พระพุทธศาสนา     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30216 อาเซียนศึกษา 1     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30217 อาเซียนศึกษา 2     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30218 กฎหมายอาญา     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30219 กฎหมายแพง่     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30220 กฎหมายพาณิชย ์    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30221 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา   2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30222 การเมืองการปกครอง    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส30223 โครงงานคุณธรรม    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส30224 กฎหมายอาญาของไทย    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส31201 หนา้ท่ีพลเมือง 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส31202 หนา้ท่ีพลเมือง 2     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส32201 หนา้ท่ีพลเมือง 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส32202 หนา้ท่ีพลเมือง 2     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส32225 ความรู้กฎหมายทัว่ไป    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส32226 กฎหมายอาญาของไทย    1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส32227 อาเซียน 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส32228 อาเซียน 2     1 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ส32229 เหตุการณ์ในยคุปัจจุบนั    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส32230 พืชเศรษฐกิจ     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

ส32231 กฎหมายทรัพยสิ์น    2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 31101   รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4     เวลา 40 ช่ัวโมง /ภาค    จํานวน 1 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ลกัษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้ วิเคราะห์

พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  และการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พุทธประวติัด้านการบริหาร และการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา วิเคราะห์

พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากลและมีขอ้ปฏิบติัท่ียึดทางสายกลาง พระพุทธศาสนาเน้นการพฒันา

ศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้ง  วิเคราะห์ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  วิเคราะห์หลกั พระรัตนตรัย  อริยสัจ 

4  มงคล 38  พุทธศาสนสุภาษิต  วิเคราะห์ขอ้คิดและแบบอย่างการดาํเนินชีวิตจากประวติัสาวก พระอสัสชิ ,พระกีสา

โคตรมีเถรี,พระนางมลัลิกา,หมอชีวก โกมารภจั , ชาดก  ศาสนิกชนตวัอย่าง  วิเคราะห์วิธีการการศึกษาพระไตรปิฎก 

การสังคายนาและการเผยแพร่พระไตรปิฎก  ศึกษาตวัอย่างผลท่ีเกิดจากการกระทาํความดี  ความชัว่ โยนิโสมนสิการ

ด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ขอ้ 13  ตระหนักในคุณค่าและความสําคญัของค่านิยมและ

จริยธรรม การขจดัความขดัแยง้เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดีต่อพระภิกษุ ปฏิบติัตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม  ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 

 ศึกษา  วเิคราะห์  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ขอ้มูลและข่าวสารภูมิลกัษณ์  ภูมิอากาศ  และภูมิสังคมของไทย

และภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก   การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและ

ทวีปต่าง ๆ  การเคล่ือนตวัของแผ่นเปลือกโลก  การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลก  ภาวะโลกร้อน  สภาพอากาศ

แปรปรวน  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ  ของโลก  ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ใน

การรวบรวมวิเคราะห์นาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บ

อิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวปีต่าง ๆ ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมา

จากการกระทาํของมนุษยห์รือธรรมชาติ  ระบุแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ 

ของโลก 

 

ตัวช้ีวดั 

ส 1.1 ม.4-6/1-5, ส 1.1 ม.4-6/13-16, ส 1.1 ม.4-6/18, ส 1.2 ม.4-6/1-2,   

ส 5.1 ม.4-6/1, ส 5.1 ม.4-6/3-4, ส 5.2 ม.4-6/3 

 

รวม 16  ตวัช้ีวดั  

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 32102  รายวชิา สังคมศึกษา   ช้ัน  มธัยมศึกษาปีที ่4 

เวลา  40 ช่ัวโมง /ภาค  จํานวน 1 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษากฎหมายแพ่งเก่ียวกับตนเองและครอบครัว  กฎหมายแพ่งเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา  กฎหมายอาญา  

กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั  ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  โครงสร้างสังคม  การขดัเกลาทางสังคม  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  

การแกปั้ญหาและแนวทางการพฒันาสังคม  คุณลกัษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ   และสังคมโลก  การปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  รูปแบบของรัฐฐานะ และพระราชอาํนาจของพระมหากษตัริย ์ 

การตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว  ชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก  

วเิคราะห์ความสาํคญัของโครงสร้างทางสังคม  การขดัเกลาทางสังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ปฏิบติัตนและมี

ส่วนสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  วิเคราะห์ความสําคญัและ

ความจาํเป็นท่ีตอ้งธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  เสนอ

แนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ  เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกบั

ผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค  เลือก

และตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถประพฤติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ช้ีนาํตวัเองได ้ และสามารถ

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมได ้

 ศึกษาระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั  ผลดีผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ตลาดและประเภทของ

ตลาด  ขอ้ดีขอ้เสียของตลาดประเภทต่าง ๆ การกาํหนดราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทาน  การกาํหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ท่ี

มีในสังคมไทย  การกาํหนดราคาเพื่อการแจกจ่ายและจดัสรรในทางเศรษฐกิจ  การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดาํเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจในภาพเกษตร อุตสาหกรรมการคา้และบริการ การ

อภิปรายการกาํหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ  ตระหนกัถึงความสําคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อ

เศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ  ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและ

ประเทศ  อธิบายบทบาทของรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายการเงิน  การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

ตัวช้ีวดั 

 ส 2.1 ม.4-6/1-5,  ส 2.2 ม.4-6/3-4,  ส 3.1 ม.4-6/1-3,  ส 3.2 ม.4-6/1    รวม 11 ตัวช้ีวดั  

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 32101  รายวชิา สังคมศึกษา   ช้ัน  มธัยมศึกษาปีที ่5 

เวลา  40 ช่ัวโมง /ภาค  จํานวน 1 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 

วเิคราะห์  ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลกัการของพระพุทธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร์  

ขอ้คิดและแบบอยา่งการดาํเนินชีวติจากประวติัสาวกชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชน ตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด  อธิบาย

ประวติัศาสดา  วิเคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4  หลกัธรรมสาํคญัในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และชกัชวน

ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคลอ่ืนเห็นความสาํคญัต่อการทาํความดีต่อกนั  วเิคราะห์คุณค่าและความสาํคญัของการ

สังคายนาพระไตรปิฎก  ปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก  สมาชิกในครอบครัวและคนรอบขา้ง  ปฏิบติัตนถูกตอ้ง

ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ  วเิคราะห์หลกัธรรม คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัสาํคญัทางศาสนา

และเทศกาลท่ีสาํคญั  เห็นคุณค่า  เช่ือมัน่  และมุ่งมัน่พฒันาชีวติดว้ยการพฒันาจิตและพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ  สวดมนต ์แผเ่มตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฎฐาน   

วเิคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศ

ไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลของปัจจยัทางภูมิศาสตร์ใน

ประเทศไทยและทวปีต่าง ๆ ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมาจากการกระทาํของมนุษยแ์ละ

ธรรมชาติ  วเิคราะห์สถานการณ์และวกิฤติการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและโลก   

ระบุมาตรการณ์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอก

ประเทศเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ระบุแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและการดาํเนินชีวติตาม

แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  

วเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวดั 

ส 1.1 ม.4-6/6-7, ส 1.1 ม.4-6/13-15, ส 1.1 ม.4-6/17, ส 1.1 ม.4-6/19-20, ส 1.1 ม.4-6/13-14,  

ส 1.2 ม.4-6/1-2, ส 1.2 ม.4-6/4,  ส 1.2 ม.4-6/1-2,  ส 5.1 ม.4-6/1,  ส 5.1 ม.4-6/3-5 ,  ส 5.2 ม.4-6/1-3 

 

รวม  22 ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

รหัสวชิา  ส 32102 รายวชิา สังคมศึกษา   ช้ัน  มธัยมศึกษาปีที ่5 

เวลา  40 ช่ัวโมง /ภาค  จํานวน 1 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่2 
 

 คําอธิบายรายวชิา 

การปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อ่ื้น  ประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  

วเิคราะห์ปัญหาการเมืองท่ีสาํคญัในประเทศจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ข 

วเิคราะห์ความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีตอ้งธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีนาํไปสู่ความเขา้ใจและการประสาน

ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศ  วเิคราะห์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์

วฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากล   

 ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ 

วเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ข  อธิบายบทบาทของรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายการเงิน  

การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  ตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ 

สังคมของประเทศ  วเิคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย  วเิคราะห์

ผล  ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  

 

ตัวช้ีวดั 

ส 2.1 ม.4-6/3, ส 2.2 ม.4-6/1-3, ส 1.2 ม.4-6/5, ส 3.1 ม.4-6/2-4,  ส 3.2 ม.4-6/1-3 

 

รวม  11  ตัวช้ีวดั 
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ส 33101   รายวชิา สังคมศึกษา   ช้ัน  มธัยมศึกษาปีที ่6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  40 ช่ัวโมง /ภาคเรียน                    จํานวน 1 หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่1 

 คําอธิบายรายวชิา 

วเิคราะห์  การฝึกฝนและพฒันาตนเองการพึ่งตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา  

พุทธศาสนาวา่เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซ่ึงเนน้ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยักบัวธีิการแกปั้ญหา  

พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ใหป้ระมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล  สังคมและโลก วเิคราะห์ลกัษณะ

ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   วเิคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง

และสันติภาพ  เสนอแนวทางการจดักิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแกปั้ญหาและพฒันาสังคม  วเิคราะห์

พระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื  

 วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลของปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยประเมินการ

เปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมาจากการกระทาํของมนุษยห์รือธรรมชาติ  วเิคราะห์อิทธิพลของสภาพ

ภูมิศาสตร์ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   

วเิคราะห์สถานการณ์และวกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและโลก  ระบุมาตร

การณ์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ

เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระบุแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

อธิบายการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  อนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทย  

มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและการดาํเนินชีวติตามแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 

 

ตัวช้ีวดั 

ส 1.1 ม.4-6/6 ,  ส 1.1 ม.4-6/8-12 , ส 1.1 ม.4-6/22,  ส 5.1 ม.4-6/2 , ส 5.1 ม.4-6/4 , ส 5.2 ม.4-6/1-5 

 

รวม  14 ตัวช้ีวดั 
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รหัสวชิา  ส 33102  รายวชิา สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่6  ภาคเรียนที ่2 

เวลา  40 ช่ัวโมง /ภาค         จํานวน 1 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

   

การปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อ่ื้น  ประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก   

เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีนาํไปสู่ความเขา้ใจและการประสานผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศ   

วเิคราะห์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากล   

 อภิปรายการกาํหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ  วเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนว

ทางแกไ้ข  อธิบายบทบาทของรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายการเงินการคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  วเิคราะห์

ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย  วเิคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 

ตัวช้ีวดั 

ส 2.1 ม.4-6/3,   

ส 2.2 ม.4-6/2 ,  ส 2.2 ม.4-6/5   

,ส 3.1 ม.4-6/1 ,  ส 3.1 ม.4-6/4 ,   

ส 3.2 ม.4-6/ 1-3  

 

รวม  8  ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาประวตัศิาสตร์ 
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รายวชิา ประวตัศิาสตร์ 1  รหัสวชิา ส31103   ภาคเรียนที ่1  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4   เวลา 20 คาบ  จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาเร่ืองเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงเหตุการณ์ และวเิคราะห์หลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วเิคราะห์องคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ ไปสืบคน้

เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ วิเคราะห์ประเด็นเก่ียวกบั แนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจกัรโบราณในดินแดน

ประเทศไทย และอารยธรรมของอาณาจกัรโบราณท่ีมีอิทธิพลมาถึงปัจจุบนั ตลอดจนนาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มา

ศึกษาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ินของตน 

 โดยใชท้กัษะการอ่าน การสาํรวจ การศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปความ และการ

นาํเสนอผลงานดว้ยวธีิการต่างๆ 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าเก่ียวกบัเวลา ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ พฒันาการทาง

ประวติัศาสตร์ของไทยเก่ียวกบัความเป็นมาของชนชาติไทย ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์มาถึงก่อนยคุสมยัสุโขทยั 

 

 

 

 

ตัวช้ีวดั   

ส4.1ม.4-6/1 ส4.1ม.4-6/2 ส4.3ม.4-6/1 

 

รวม  3  ตัวช้ีวดั 
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       รายวชิา ประวตัศิาสตร์ 2      รหัสวชิา ส31104      ภาคเรียนที ่2  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4  เวลา 20 คาบ จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาเร่ืองพฒันาการทางการเมืองการปกครอง พฒันาการทางดา้นเศรษฐกิจ พฒันาการทางดา้นสังคมของไทย

ตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยธุยา รัตนโกสินทร์ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง และ หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองมาจนถึง

ปัจจุบนั  ศึกษาประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย ท่ีมีผลงานต่อการสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 

วเิคราะห์ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย 

 โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทกัษะการ

อ่าน การสาํรวจ การศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปความ และการนาํเสนอผลงานดว้ยวธีิการ

ต่างๆ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความสาํคญั และเห็นคุณค่าของการศึกษา ประวติัศาสตร์ไทย เขา้ใจพฒันาการความ

เป็นมาของชนชาติไทย เกิดความรัก ความหวงแหน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และร่วมอนุรักษ ์สืบทอดมรดกทาง

วฒันธรรมของไทยสืบไป 

 

 

ตัวช้ีวดั   

ส4.2ม.4-6/2  

ส4.3ม.4-6/1 ส4.3ม.4-6/2 ส4.3ม.4-6/3 ส4.3ม.4-6/4  

 

รวม 5  ตัวช้ีวดั 
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            รายวชิา ประวตัศิาสตร์ 3      รหัสวชิา ส32103     ภาคเรียนที ่1  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5  เวลา 20 คาบ จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาความสาํคญัของเวลา ศกัราช การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์สากล เพื่อเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆ 

วเิคราะห์ หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์  

 ศึกษาอารยธรรมโบราณ ทั้งอารยธรรมตะวนัออก และอารยธรรมตะวนัตก อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ี

ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนั การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการและการเปล่ียนแปลง

ของโลก 

 

 โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทกัษะการ

อ่าน การสาํรวจ การศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปความ และการนาํเสนอผลงานดว้ยวธีิการ

ต่างๆ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจประเด็นสําคญัทางประวติัศาสตร์ตะวนัตก อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก ท่ีมีต่อการ

สร้างสรรคอ์ารยธรรมต่างๆท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิต 

 

  

ตัวช้ีวดั   

ส4.1 ม.4-6/1 ส4.1 ม.4-6/2  

ส4.2 ม.4-6/1  

 

รวม   3  ตัวช้ีวดั 
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รายวชิา ประวตัิศาสตร์ 4    รหัสวชิา ส32104   ภาคเรียนที ่2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  เวลา 20 คาบ จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาเร่ืองพฒันาการของมนุษยชาติ ในสมยักลาง เก่ียวกบัระบบฟิวดลั สงครามครูเสด การฟ้ืนฟูศิลปะ

วทิยาการ การสาํรวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวติัทางวทิยาศาสตร์ การปฏิวติัอุตสาหกรรม  

 ศึกษาเร่ืองพฒันาการของโลกในสมยัจกัรวรรดินิยมถึงปัจจุบนั เก่ียวกบัการเกิดรัฐชาติ ยคุจกัรวรรดินิยม 

สงครามโลกคร้ังท่ี1 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงครามเยน็ และสถานการณ์ของโลกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 

 

 โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทกัษะการ

อ่าน การสาํรวจ การศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปความ และการนาํเสนอผลงานดว้ยวธีิการ

ต่างๆ 

อยา่งเป็นระบบ 

 

 เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจประเด็นสําคญัทางประวติัศาสตร์ตะวนัตก เก่ียวกบัพฒันาการของยโุรปสมยักลาง 

สมยัใหม่ ในประเด็นต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อใหรู้้จกัการปรับตวั เปล่ียนแปลง 

และรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆของโลกไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 

 

 

ตัวช้ีวดั   

ส4.1 ม.4-6/4  

ส4.2 ม.4-6/2 ส4.2 ม.4-6/3  

 

รวม   3 ตัวช้ีวดั 
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สาระเพิม่เติม 
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รายวชิาเพิม่เติม 

 

กฎหมายแพ่ง 1  รหัสวชิา   ส 30218 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา 40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

   

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  วเิคราะห์  และปฏิบติัตามกฎหมายแพง่ท่ีสาํคญั วา่ดว้ยลกัษณะบุคคล ลกัษณะทรัพย ์ลกัษณะนิติกรรม ลกัษณะหน้ี(วตัถุ

แห่งหน้ี) ลกัษณะซ้ือขาย ลกัษณะให้ ลกัษณะเช่าซ้ือลกัษณะยืม ลกัษณะเช่าทรัพย ์ ลกัษณะคํ้าประกนั ลกัษณะจาํนอง และ

ลกัษณะจาํนาํ  กฎหมายเก่ียวกบัครอบครัว และกฎหมายเก่ียวกบัมรดก 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสําคญัของการปฏิบติัตนตามกฎหมาย เคารพระเบียบกฎเกณฑ์

กติกา ของสังคม และดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1. อธิบายความสาํคญัความแตกต่างระหวา่งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

2.อธิบายความหมายชนิดของทรัพย ์ทรัพยสิ์น อสังหาริมทรัพย ์สงัหาริมทรัพย ์

3. อธิบายความหมายนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม และการทาํนิติกรรมทีมีผลเป็นโมฆะหรือโมฆียะ การแสดงเจตนา

ทีมีผลเป็นโมฆะหรือโมฆียะ 

4.อธิบายความหมายลกัษณะหน้ี องคป์ระกอบของหน้ีและบ่อเกิดแห่งหน้ี 

5. อธิบายความหมายเอกเทศสัญญา ลกัษณะสัญญาซ้ือขาย สัญญาให ้สัญญายมื สัญญาเช่าทรัพย ์สัญญาเช่าซ้ือ สัญญา

คํ้าประกนัสัญญาจาํนอง สัญญาจาํนาํ 

 

รวม    5   ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

 

กฎหมายแพ่ง 2    รหัสวชิา    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  วเิคราะห์  และปฏิบติัตามกฎหมายแพง่ท่ีสาํคญั วา่ดว้ยครอบครัว ลกัษณะสมรส ลกัษณะบิดามารดากบั

บุตร และวา่ดว้ยมรดกลกัษณะการตกทอดแห่งทรัพยม์รดก การเป็นทายาท ลกัษณะ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดกและ

ลกัษณะพินยักรรมเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสาํคญัของการปฏิบติัตนตามกฎหมาย เคารพ

ระเบียบกฎเกณฑก์ติกา ของสังคม และดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายการหมั้น เง่ือนไขแห่งการสมรส ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา ทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภรรยา 

ความโมฆะของการสมรส และการส้ินสุดแห่งการสมรส 

2. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดามารดากบับุตร สิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดาและบุตรและบุตรบุญธรรม 

3. อธิบายความหมายมรดก วา่ดว้ยลกัษณะการตกทอดแห่งทรัพยม์รดก การเป็นทายาท วา่ดว้ยสิทธิโดยธรรมในการรับ

มรดก การแบ่งทรัพยม์รดกระหวา่งทายาทโดยธรรมในลาํดบัและชั้นต่างๆ และการแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดย

ธรรมในลาํดบัและชั้นต่างๆ 

4.อธิบายความหมายพินยักรรม วา่ดว้ยลกัษณะของพินยักรรม แบบของพินยักรรม 

 

รวม    4   ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

กฎหมายอาญา 1  รหัสวชิา  ส30234   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จํานวย 1.0  หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  วเิคราะห์  และปฏิบติัตามกฎหมายอาญาท่ีสาํคญั วา่ดว้ยลกัษณะบทบญัญติัท่ีใชแ้ก่ความผิดทัว่ไปไดแ้ก่การใช้

กฎหมายอาญาโทษและวธีิการเพื่อความปลอดภยั กล่าวคือ ส่วนท่ีวา่ดว้ยโทษ ส่วนท่ีวา่ดว้ยวิธีการเพื่อความปลอดภยั และส่วน

ท่ีวา่ดว้ยวธีิเพิ่มโทษ ลดโทษและการรอการลงโทษ ความรับผดิในทางอาญา การพยายามกระทาํความผิดตวัการและผูส้นบัสนุน  

การกระทาํความผดิหลายบท หรือหลายกระทง อายคุวาม และความผดิลหุโทษ  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสําคญัของการปฏิบติัตนตามกฎหมาย เคารพระเบียบกฎเกณฑ์

กติกา ของสังคม และดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติ 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยบทนิยามกฎหมายอาญา 

2. อธิบายความสาํคญัของการใชก้ฎหมายอาญา 

3. อธิบายความสาํคญัของโทษและวธีิการเพื่อความปลอดภยัไดแ้ก่ โทษ วธีิการเพื่อความปลอดภยั  

วธีิเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ 

4.  อธิบายความสาํคญัของความรับผดิในทางอาญา 

5. อธิบายความสาํคญัของการพยายามกระทาํความผดิ 

6. อธิบายความสาํคญัของตวัการและผูส้นบัสนุน 

7. อธิบายความสาํคญัของการกระทาํความผดิหลายบทหรือหลายกระทง 

8. อธิบายความสาํคญัของอายคุวาม 

9. อธิบายความสาํคญัความผิดลหุโทษ 

รวม    9  ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

กฎหมายอาญา 2   รหัสวชิา  ส30235    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                          จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  วเิคราะห์  และปฏิบติัตามกฎหมายอาญาท่ีสําคญั วา่ดว้ยลกัษณะความผิด ไดแ้ก่ ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง 

ความผดิเก่ียวกบัการก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อประชาชน ความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ความผิดเก่ียวกบั

เสรีภาพและช่ือเสียง ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์และความผดิลหุ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสําคญัของการปฏิบติัตนตามกฎหมาย เคารพระเบียบกฎเกณฑ์

กติกา ของสังคม และดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติ 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยลกัษณะความผดิเก่ียวกบัการปกครองไดแ้ก่ความผดิต่อเจา้

พนกังาน 

2. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยลกัษณะความผดิเก่ียวกบัการก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อประชาชน 

3. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยลกัษณะความผดิเก่ียวกบัเพศ 

4.  อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยลกัษณะความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกายไดแ้ก่ความผดิต่อชีวิต 

ความผดิต่อร่างกาย ความผิดฐานทาํใหแ้ทง้ลูก 

5. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยลกัษณะความผดิเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียงไดแ้ก่ ความผดิต่อ

เสรีภาพ ความผดิฐานเปิดเผยความลบั และความผดิฐานหม่ินประมาท 

6. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยลกัษณะความผดิเก่ียวกบัทรัพยไ์ดแ้ก่ ความผดิฐานลกัทรัพย์

และวิง่ราวทรัพย ์ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์ความผิดฐานฉ้อโกงความผิดฐานยกัยอก 

ความผดิฐานรับของโจร ความผดิฐานทาํให้เสียทรัพย ์และความผดิฐานบุกรุก 

7. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายอาญาวา่ดว้ยความรับผิดลหุโทษ 

รวม    7  ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

 

กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  รหัสวิชา  ส30221    

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  6      จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      ภาคเรียนที1่ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  วเิคราะห์  และปฏิบติัตามกฎหมายวีพิจารณาความอาญาพื้นฐานท่ีสําคญั วา่ดว้ยอาํนาจพนกังานสอบสวนและ

ศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา  หมายเรียกและหมายอาญา การจบั ขงั จาํคุก คน้และปล่อยตวัชัว่คราว  

การสอบสวน  การใชว้พีิจารณาในศาลชั้นตน้ อุทธรณ์และฎีกา  และพยานหลกัฐาน 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสําคญัของการปฏิบติัตนตามกฎหมาย เคารพระเบียบกฎเกณฑ์

กติกา ของสังคม และดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเก่ียวกบัอาํนาจพนกังานสอบสวนและศาล 

2. . อธิบายความสาํคญัของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเก่ียวกบัการฟ้องคดีอาญาและคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

คดีอาญา   

3. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเก่ียวกบัหมายเรียกและหมายอาญา 

4. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเก่ียวกบัการจบั ขงั จาํคุก คน้และปล่อยตวัชัว่คราว  

5. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเก่ียวกบัการสอบสวน   

6. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเก่ียวกบัการใชว้พีิจารณาในศาลชั้นตน้ 

7. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเก่ียวกบั พยานหลกัฐาน 

 

รวม    7 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

 

กฎหมายทรัพย์สิน รหัสวิชา  ส 30231 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  6      จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  วิเคราะห์  และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีสําคญั ว่าดว้ยลกัษณะกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ แดนแห่ง

กรรมสิทธ์และการใชก้รรมสิทธ์ิ วา่ดว้ยลกัษณะครอบครอง วา่ดว้ยลกัษณะภารจาํยอม วา่ดว้ยลกัษณะอาศยั วา่ดว้ยลกัษณะสิทธิ

เหนือพื้นดิน วา่ดว้ยลกัษณะเก็บกิน 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสําคญัของการปฏิบติัตนตามกฎหมาย เคารพระเบียบกฎเกณฑ์

กติกา ของสังคม และดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ในทรัพยสิ์น 

2. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัแดนแห่งกรรมสิทธ์และการใชก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

3. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองในทรัพยสิ์น 

4.  อธิบายความสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัหลกัภารจาํยอมในทรัพยสิ์น 

5. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิอาศยัในทรัพยสิ์น 

6. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิเหนือพื้นดินในทรัพยสิ์น 

7. อธิบายความสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิเก็บกินในทรัพยสิ์น 

 

รวม    7   ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

ศาสนาเปรียบเทยีบ  รหัสวชิา  ส 30213    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 0.5 หน่วยกติ   

__________________________________________________________________________ 

คําอธิบายรายวชิา 

   อธิบายความสาํคญั เก่ียวกบั ลกัษณะทัว่ไปของศาสนา  บ่อเกิดของศาสนา  องคป์ระกอบของศาสนา จาํแนก

ประเภทของศาสนาท่ีสาํคญัของโลก บอกแหล่งกาํเนิดท่ีมาของศาสนา โดยสามารถวเิคราะห์หลกัความเช่ือ และศรัทธา

ของศาสนาอยา่งสร้างสรรค ์ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัคาํสอนของแต่ละศาสนาเพื่อนาํไปยกุตใ์ชใ้น

ชีวติโดยการสืบคน้อภิปรายขอ้มูลเก่ียวกบั บ่อเกิดของศาสนา องคป์ระกอบ ประเภท และแหล่งกาํเนิดของศาสนาท่ี

สาํคญัของโลก พร้อมทั้งการจดักิจกรรมการทาํโครงงานเก่ียวลกัษณะความเช่ือ ศรัทธา  และหลกัธรรมของศาสนาท่ี

สาํคญัของโลก  

  นกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อศาสนาท่ีสาํคญัของโลกส่งเสริมลกัษณะสังคมประชาธิปไตยก่อใหเ้กิดสันติสุขและ

ความสงบสุขแก่โลก 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ความหมาย และลกัษณะทัว่ไปของศาสนา 

 2. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ถึงบ่อกาํเนิด และองคป์ระกอบของศาสนา 

 3. นกัเรียนอธิบายความแตกต่างของศาสนาประเภทเทวนิยม และ อเทวนิยมได ้

 4. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั ศาสดา  หลกัธรรม  พิธีกรรมท่ีสาํคญั ของศาสนาคริสต ์  

อิสลาม  พุทธ  พราหมณ์-ฮินดู 

 5. นกัเรียนอธิบายความเช่ือเร่ือง กาํเนิดโลก  สวรรค ์ นรก ของศาสนาคริสต ์ อิสลาม  พทุธ   

พราหมณ์-ฮินดูได ้

 6. ความรู้ความเขา้ใจและวเิคราะห์เปรียบเทียบในหลกัธรรมท่ีส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 7. นกัเรียนบอกความดีสูงสุด หรือจุดหมายสูงสุดของศาสนาคริสต ์ อิสลาม  พุทธ  พราหมณ์-ฮินดูได ้

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

อาเซียนศึกษา 1  รหัสวชิา  ส 30216 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา วเิคราะห์ พฒันาการอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บอกรายช่ือสมาชิกอาเซียนโครงสร้างองคก์รและ

กลไกการดาํเนินงานของอาเซียน อธิบายลกัษณะท่ีตั้ง  อาณาเขตติดต่อ  ขนาด ลกัษณะภูมิประเทศ  ลกัษณะภูมิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์ ประวติัความเป็นมา การเมืองการปกครอง การศึกษาวฒันธรรมและเศรษฐกิจของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 

 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ นาํไปแกปั้ญหาของตนเองและครอบครัว 

มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการ

ทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงโดยการทดสอบ ตรวจสอบ  สังเกตพฤติกรรม  ตรวจผลงานนกัเรียน การ

นาํเสนอรายงาน  การจดัป้ายนิเทศ   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในววิฒันาการการก่อตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพ ลกัษณะท่ีตั้ง อาณาเขตติดต่อ ขนาด ลกัษณะภูมิ

ประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจวถีิชีวติความเช่ือและรูปแบบทางวฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

6. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

       รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

อาเซียนศึกษา 2  รหัสวชิา  ส 30217    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                        จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา วเิคราะห์ การเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนภายใตก้ฎบตัรอาเซียน  

สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อุปสรรคการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน บทบาทอาเซียนทางดา้นการเมืองและ 

เศรษฐกิจในสังคมโลก   ปัญหาและการแกปั้ญหาของประเทศในกลุ่มอาเซียน การพฒันาประเทศกลุ่มอาเซียนโดยใช้

กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์

และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 

 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ นาํไปแกปั้ญหาของตนเองและครอบครัว 

มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการ

ทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  

 การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงโดยการทดสอบ ตรวจสอบ  สังเกตพฤติกรรม  ตรวจผลงานนกัเรียน 

การนาํเสนอรายงาน  การจดัป้ายนิเทศ   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กฎบตัรอาเซียน 

2. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะสามเสาหลกั อุปสรรคการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาททางดา้นการเมืองเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประชาคมโลก 

4.นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจแนวทางการพฒันาประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

5.นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจผลประโยชน์และผลกระทบการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทย 

 

รวม      5   ผลการเรียนรู้ 
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                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       121 

 

รายวชิาเพิม่เติม 

เหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน  รหัสวชิา  ส 30229    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

    

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  วเิคราะห์  เหตุการณ์สาํคญัของโลกยคุใหม่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  และ โลกยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี  21 

โดยใช ้ กระบวนการคิด    กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กระบวนการกลุ่ม  การอธิบาย  การอภิปราย  การสืบคน้

ขอ้มูล  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะ  เห็นคุณค่า มีนิสัยรัก     การอ่าน  สามารถคิด  วิเคราะห์  

เขียนส่ือความ  สามารถตดัสินใจ  เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้น     ความรักชาติ ศาสนา กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  

มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมใน

การจดัแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา นาํความรู้ไปใชใ้นการวเิคราะห์  บทเรียนในอดีตท่ีมีผลเช่ือมโยง กระทบต่อ

การเมืองการปกครอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

วดัผลและประเมินผล ตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย  ทั้งดา้นความรู้   ทกัษะกระบวนการ   และคุณธรรม 

จริยธรรม   ดว้ยเคร่ืองมือวดัผลในรูปแบบต่าง ๆ   ไดแ้ก่  แบบทดสอบ  แบบบนัทึก         การสังเกตพฤติกรรม และ

เหตุการณ์    แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน  แบบประเมินโครงงาน  แบบวดั เจตคติ   แบบตรวจสอบรายการ  แบบ

ประเมินการนาํเสนอรายงาน   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ และวเิคราะห์เหตุการณ์สาํคญัของโลกในยคุคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 20 

2. มีความรู้ความเขา้ใจ และวเิคราะห์เหตุการณ์สาํคญัของโลกในยคุคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 21 

 

รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

หน้าทีพ่ลเมอืง 1  รหัสวชิา  ส31201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4                                   จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 มีส่�วนร่วมและแนะนาํผู�้อ่ืนให�้อนุรักษ�์และเผยแพร�มารยาทไทยสู�สาธารณะในเร่ืองการ

แสดงความเคารพการสนทนา  การแต่�งกาย  การมีสัมมาคารวะ  เห็นคุณค่�า  อนุรักษ�์  สืบสาน  ประยกุต�์และ

เผยแพร�ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  ปฏิบติัตนเป็�นผู�้มีวนิยัในตนเองในเร่ือง

ความอดทน  ใฝ่หาความรู�และตั้งใจปฏิบติัหน�้าท่ี 

 ปฏิบติัตนเป็�นแบบอย�่าง  ม่ีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและสนบัสนุนให�้ผู�้อ่ืนแสดงออกถึงความ

รักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�์  ปฏิบติัตนเป็�นแบบอยา่ง ประยกุต ์และเผยแพร�

พระบรมราโชวาทในเร่ืองการมีระเบียบวนิยั  ความสามคัคี  หลกัการทรงงานในเร่ืองระเบิดจากขา้งใน  ไม่ติดตาํรา  

บริการรวมท่ีจุดเดียว  ใชอ้ธรรมปราบอธรรมและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบติัตนเป็นผู�้มีวนิยัใน

ตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�์สุจริต  ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่�หาความรู�  ตั้งใจปฏิบติัหน�้าท่ี  ยอมรับผลท่ีเกิด

จากการกระทาํของตนเอง 

 โดยใช�้กระบวนการกลุ่�ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ       สถานการณ�  

กระบวนการแก�ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้� 

 เพื่อให�้ผู�้เรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  แสดงออกถึง        ความรักชาติ  ยดึ

มัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย�์

ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวพิากษ�์นโยบาย

สาธารณะ  อยูร่�วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ   จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 

ผลการเรียนรู้� 

 1. มีส่วนร่�วมและแนะนาํผู�้อ่ืนให�้อนุรักษ�์ และเผยแพร�มารยาทไทยสู�สาธารณะ 

 2. เห็นคุณค่�า อนุรักษ�์ สืบสาน ประยกุต ์และเผยแพร� ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม  

               และภูมิปั�ญญาไทย 

 3. เป็�นแบบอยา่ง มีส่�วนร่�วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให�้ผูอ่ื้นแสดงออกถึงความรักชาติ   

               ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�์ 

 4. เป็นแบบอย�่าง ประยกุต�และเผยแพร� พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของ    

                เศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ปฏิบติัตนเป็�นผูมี้วนิยัในตนเอง 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม 

หน้าทีพ่ลเมอืง 2   รหัสวชิา ส31202 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4                             จาํนวน 0.5 หน่วยกติ           

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัตนเป�นแบบอย�างและส�งเสริมสนบัสนุนให�ผ�ูอ่ืนเป�นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย  

ในเร่ืองการเป�นผ�ูนาํและการเป�นสมาชิกท่ีดี  การใช�สิทธิและหน�าท่ี  การใช�เสรีภาพอย�างรับผดิชอบ 

ความกล�าหาญทางจริยธรรม  การเสนอแนวทางการแก�ป�ญหาสังคมต�อสาธารณะ  การติดตามและประเมินข

�าวสารทางการเมือง  และการรู�เท�าทนัส่ือ  การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยกุต�ใช�

กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ�ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  มีส�วนร�วมและตดัสินใจ

เลือกตั้งอย�างมีวิจารณญาณ  รู�ทนัข�าวสารและรู�ทนัส่ือคาดการณ�เหตุการณ�ล�วงหน�าบนพื้นฐาน

ของข�อมูล  ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริตขยนัหมัน่เพียร อดทน  ใฝ�หาความ

รู�  ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 ยอมรับในอตัลกัษณ�และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวฒันธรรม  เห็นคุณค�าของ   การอย�ูร

�วมกนัอย�างสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัด�วยการเคารพซ่ึงกนัและกนั  ไม�แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผ�ู

อ่ืน  ช�วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  แบ�งป�น  ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความอดทน    ใฝ�หา

ความรู� และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 โดยใช�กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ    สถานการณ�  

กระบวนการแก�ป�ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู� 

 เพื่อให�ผ�ูเรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป�นไทย  แสดงออกถึง ความรักชาติ  ยดึ

มัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�  เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย

�ทรงเป็นประมุข  มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวพิากษ�นโยบาย

สาธารณะ 

อย�ูร�วมกบัผ�ูอ่ืนอย�างสันติ  จดัการความขดัแย�งด�วยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เป�นแบบอย�างและส�งเสริมสนบัสนุนให�ผ�ูอ่ืนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. ประยกุต�ใช�กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ�ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 

 3. มีส�วนร�วมและตดัสินใจเลือกตั้งอย�างมีวจิารณญาณ 

 4. รู�ทนัข�าวสารและรู�ทนัส่ือ 

 5. คาดการณ�เหตุการณ�ล�วงหน�าบนพื้นฐานของข�อมูล 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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 6. ยอมรับในอตัลกัษณ�และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวฒันธรรม 

 7. เห็นคุณค�าของการอย�ูร�วมกนัอย�างสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

 8. ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

รายวชิาเพิม่เติม 

หน้าทีพ่ลเมอืง 3    รหัสวชิา ส32201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5                               จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 แสดงออก  แนะนาํผ�ูอ่ืนและยกย�องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�และเสียสละต�อสังคม 

ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองใฝ�หาความรู� 

 ปฏิบติัตนเป�นแบบอย�าง  มีส�วนร�วมในการจดักิจกรรมและสนบัสนุนให�ผ�ูอ่ืนแสดงออกถึง

ความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย�  ปฏิบติัตนเป�นแบบอย�าง ประยกุต� และ

เผยแพร�พระบรมราโชวาทในเร่ืองการมีระเบียบวนิยั  ความสามคัคี  หลกัการทรงงานในเร่ืองระเบิดจากข�างใน  

ไม�ติดตาํรา  บริการรวมท่ีจุดเดียว  ใช�อธรรมปราบอธรรมและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบติัตนเป�

นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ�หาความรู�  ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ี  

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 โดยใช�กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ�  

กระบวนการแก�ป�ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู� 

 เพื่อให�ผ�ูเรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป�นไทย  แสดงออกถึง 

ความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย� เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย�ทรงเป�นประมุข  มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง   มีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและ

การวพิากษ�นโยบายสาธารณะ  อย�ูร�วมกบัผ�ูอ่ืนอย�างสันติ สามารถจดัการความขดัแย�งด�วยสันติวิธี

และมีวนิยัในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. แสดงออก แนะนาํผ�ูอ่ืน และยกย�องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ��อเผือ่แผ� และเสียสละ 

 2. เป�นแบบอย�าง มีส�วนร�วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให�ผ�ูอ่ืนแสดงออกถึงความรัก

ชาติ ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย� 

 3. เป�นแบบอย�าง ประยกุต� และเผยแพร� พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเอง 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

รายวชิาเพิม่เติม 

หน้าทีพ่ลเมอืง 4    รหัสวชิา ส32202   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5                        จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัตนเป�นแบบอย�างและส�งเสริมสนบัสนุนให�ผ�ูอ่ืนเป�นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย  

ในเร่ืองการเป�นผ�ูนาํและการเป�นสมาชิกท่ีดี  การใช�สิทธิและหน�าท่ี  การใช�เสรีภาพอย�างรับผดิชอบ 

ความกล�าหาญทางจริยธรรม  การเสนอแนวทางการแก�ป�ญหาสังคมต�อสาธารณะ  การติดตามและประเมินข

�าวสารทางการเมืองและการรู�เท�าทนัส่ือ  การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยกุต�ใช�

กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ�ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  มีส�วนร�วมและตดัสินใจ

เลือกตั้งอย�างมีวิจารณญาณ  รู�ทนัข�าวสารและรู�ทนัส่ือคาดการณ�เหตุการณ�ล�วงหน�าบนพื้นฐาน

ของข�อมูล  ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต ขยนัหมัน่เพียร  อดทน ใฝ�หา

ความรู�  ตั้งใจปฏิบติัหน�าท่ี  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 มีส�วนร�วมในการแก�ป�ญหาเม่ือเกิดความขดัแย�งโดยสันติวธีิ  ด�วยการเจรจาไกล�เกล่ีย การ

เจรจาต�อรอง  การระงบัความขดัแย�งและสร�างเครือข�ายป�องกนัป�ญหาความขดัแย�ง ปฏิบติัตน   เป

�นผ�ูมีวนิยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต  อดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

 โดยใช�กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ�  

กระบวนการแก�ป�ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู� 

 เพื่อให�ผ�ูเรียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป�นไทย  แสดงออกถึง 

ความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย� เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย�ทรงเป�นประมุข  มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง   มีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและ

การวพิากษ�นโยบายสาธารณะ  อย�ูร�วมกบัผ�ูอ่ืนอย�างสันติ สามารถจดัการความขดัแย�งด�วยสันติวิธี

และมีวนิยัในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เป�นแบบอย�างและส�งเสริมสนบัสนุนให�ผ�ูอ่ืนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2. ประยกุต�ใช�กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ�ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 

 3. มีส�วนร�วมและตดัสินใจเลือกตั้งอย�างมีวจิารณญาณ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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 4. รู�ทนัข�าวสารและรู�ทนัส่ือ 

 5. คาดการณ�เหตุการณ�ล�วงหน�าบนพื้นฐานของข�อมูล 

6. มีส�วนร�วมในการแก�ป�ญหาเม่ือเกิดความขดัแย�งโดยสันติวธีิและสร�างเครือข�ายการป

�องกนัป�ญหาความขดัแย�ง 

 7. ปฏิบติัตนเป�นผ�ูมีวนิยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

 

รายวชิาเพิม่เติม 

อาเซียนศึกษา 1 รหัสวชิา ส30227 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6                           จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา วเิคราะห์ ประวติัความเป็นมา วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งอาเซียน กฎบตัรอาเซียน โครงสร้างและกลไก

การดาํเนินงานของอาเซียน สามเสาหลกัประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของอาเซียน บทบาทของประเทศไทยท่ีมีต่อ

ประชาคมอาเซียน ประโยชน์ท่ีไทยไดรั้บ ความร่วมมือกบัภายนอกและ  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศสมาชิก

อาเซียน วฒันธรรมประเพณีวถีิชีวติท่ีสาํคญัของประชากรในกลุ่มสมาชิกอาเซียน สินคา้เขา้ และสินคา้ออก ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 โดยใชก้ระบวนการคิด การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม และทกัษะการนาํเสนอ

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัในความสาํคญัของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการเป็น

สมาชิกอาเซียน มีความเขา้ใจในวถีิชีวติต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และปรับตวัในการอยูร่่วมกนัใน

ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายพฒันาการและการก่อตั้งอาเซียนได ้

 2. บอกวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งอาเซียน กฎบตัรอาเซียน โครงสร้างและกลไกการดาํเนินงานของอาเซียนได ้

 3. อธิบายเก่ียวกบัสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียนได ้

 4. อธิบายบทบาทของไทยต่ออาเซียนได ้

 5. วเิคราะห์ประโยชน์ท่ีไทยไดรั้บจากการเป็นประชาคมอาเซียนได ้

 6. บอกความร่วมมือของอาเซียนกบัองคก์รหรือประเทศภายนอกได ้

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       127 

 7. มีความเขา้ใจและอธิบาย วิเคราะห์ วถีิชีวิตของสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได ้

 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

รายวชิาเพิม่เติม 

อาเซียนศึกษา 2   รหัสวชิา ส30228 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4-6               จาํนวน 0.5 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา วเิคราะห์ พฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอ้มูลของประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้น

ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วฒันธรรมประเพณี วถีิชีวิตของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 

บทบาทของสมาชิกในการร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่างๆ 

 โดยใชก้ระบวนการคิด การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม และทกัษะการนาํเสนอ

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัในความสาํคญัของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการเป็น

สมาชิกอาเซียน มีความเขา้ใจในวถีิชีวติต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และปรับตวัในการอยูร่่วมกนัใน

ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายการกาํเนิดของสมาคมอาสา และพฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัได ้

 2. อธิบายประวติัความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ การเมืองการปกครอง ของประเทศในประชาคมอาเซียนได ้

 3. อธิบายลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมิอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิต ของประเทศในประชาคมอาเซียนได ้

 4. อธิบายลกัษณะทางเศรษฐกิจ สินคา้ส่งออกและนาํเขา้ ของประเทศในประชาคมอาเซียนได ้

 5. อธิบายลกัษณะทางวฒันธรรมประเพณี วถีิชีวิต ของประเทศในประชาคมอาเซียนได ้

 6. วเิคราะห์บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอาเซียนกบัการการแกปั้ญหาของอาเซียนได ้

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รวม   6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ทาํไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทางปัญญา

หรือจิตวญิญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองสําคญั  เพราะเก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวิต ซ่ึงทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้

เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม   รวมทั้งมีทกัษะ

ปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อนัจะส่งผลใหส้ังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการดาํรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ

การพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

สุขศึกษา   มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             การปฏิบติั

เก่ียวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั  

พลศึกษา   มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเคร่ืองมือ

ในการพฒันาโดยรวมทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  

 สาระท่ีเป็นกรอบเน้ือหาหรือขอบข่ายองคค์วามรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบดว้ย 

• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ

พฒันาการของมนุษย์  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการทาํงานของระบบต่างๆของ

ร่างกาย รวมถึงวธีิปฏิบติัตนเพื่อใหเ้จริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั 

• ชีวิตและครอบครัว  ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้เร่ืองคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น สุขปฏิบติัทางเพศ  

และทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

• การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองการ

เคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยา่งหลากหลาย

ทั้งไทยและสากล   การปฏิบติัตามกฎ  กติกา ระเบียบ และขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และ

ความมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

• การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัและวิธีการเลือก

บริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการป้องกันโรคทั้ ง

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
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• ความปลอดภัยในชีวติ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ            

ทั้งความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริม

ความปลอดภยัในชีวิต 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระที ่ 1      การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สาระที ่ 2      ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ 2.1   เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

สาระที ่ 3  การเคลือ่นไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน  พ 3.1   เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพ

สิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนั   และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที ่ 4      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 

มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 

สาระที ่ 5      ความปลอดภัยในชีวติ 

มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้าสารเสพติด และ

ความรุนแรง 
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คุณภาพผู้เรียน 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

• สามารถดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  และพฤติกรรมเส่ียงต่อ

สุขภาพ  อุบติัเหตุ  การใชย้า  สารเสพติด  และความรุนแรงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

• แสดงออกถึงความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และ

วฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ  การดาํเนินชีวติ  และวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี 

• ออกกาํลงักาย  เล่นกีฬา  เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ         เพื่อสุขภาพ

โดยนาํหลกัการของทกัษะกลไกมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  สมํ่าเสมอดว้ยความช่ืนชมและสนุกสนาน 

• แสดงความรับผิดชอบ  ให้ความร่วมมือและปฏิบติัตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลกัความปลอดภยัในการเขา้

ร่วมกิจกรรมทางกาย  และเล่นกีฬาจนประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของตนเองและทีม 

• แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเล่น  และการแข่งขนั  ดว้ยความมีนํ้ าใจนกักีฬาและนาํไปปฏิบติั

ในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

• วเิคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกาํหนดกลวธีิลดความเส่ียง  สร้างเสริมสุขภาพ  ดาํรงสุขภาพ  

การป้องกนัโรค  และการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

• ใชก้ระบวนการทางประชาสังคม  สร้างเสริมใหชุ้มชนเขม้แขง็ปลอดภยั  และมีวถีิชีวติท่ีดี 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – 6 ) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

พ 31101      สุขศึกษา 1     เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 31102     พลศึกษา 1   เวลาเรียน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5   

พ 32101         สุขศึกษา 2       เวลาเรียน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 32102   พลศึกษา 2   เวลาเรียน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   

พ 33101    สุขศึกษา 3   เวลาเรียน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์   จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 33102   พลศึกษา 3   เวลาเรียน  1   ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

รายวชิาเพิม่เติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6   

พ 30201      ตะกร้อ 1     เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30202     ตะกร้อ 2   เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30203      วอลเล่ยบ์อล 1     เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30204     วอลเล่ยบ์อล 2   เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30205     ฟุตบอล 1     เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30206     ฟุตบอล 2   เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30207      แบดมินตนั 1     เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30208     แบดมินตนั 2   เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30209      ฟุตซอล 1     เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30210     ฟุตซอล 2   เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30211      เกมและนนัทนาการ 1    เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30212      เกมและนนัทนาการ 2    เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

พ 30213     ความปลอดภยัในชีวิต เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 
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พ 30214      การสร้างเสริมสุขภาพ    เวลาเรียน 1  ชัว่โมง/สัปดาห์  จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ31101           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 1    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน ( 1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน  0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ กระบวนการสร้างเสริมและดํารง

ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบผิวหนงั ระบบกระดูกและระบบกลา้มเน้ือ วางแผนการดูแลและพฒันาสุขภาพของ

ตนเองและบุคคลในครอบครัว   อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและ

การดาํรงชีวิต  ค่านิยมในเร่ืองเพศตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอ่ืนๆ  ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งนกัเรียน 

หรือเยาวชนในชุมชน  การจดักิจกรรมป้องกนัความเส่ียงต่อการใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง  การวิเคราะห์

ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช ้ การจาํหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)  โทษทาง

กฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช ้ และการจาํหน่ายสารเสพติด 

 มีทกัษะในการตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่ง

ถูกวธีิ 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

 พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบอวยัวะ 

    ต่างๆ  

 พ 1.1 ม.4-6/2 การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพฒันาการของตนเองและ 

    บุคคลในครอบครัว 

 พ 2.1 ม.4-6/1 วเิคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรม       

    ทางเพศและการดาํเนินชีวติ 

 พ 2.1 ม.4-6/2 วเิคราะห์ค่านิยมในเร่ืองเพศตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอ่ืนๆ 

 พ 2.1 ม.4-6/4 วเิคราะห์สาเหตุและผลของความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งนกัเรียน หรือเยาวชน      

    ในชุมชน  และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 พ 4.1 ม.4-6/5 วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

 พ 5.1 ม.4-6/1  มีส่วนร่วมในการป้องกนัความเส่ียงต่อการใชย้า  การใชส้ารเสพติดและความ 

    รุนแรง  เพื่อสุขภาพของตน  ครอบครัว และสังคม 

 พ 5.1 ม.4-6/2 วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช ้ และการจาํหน่ายสารเสพติด 

 พ 5.1 ม.4-6/6  ใชท้กัษะการตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง 

 พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวธีิการฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกวธีิ 

รวม  10  ตัวช้ีวดั 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ31102           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 2    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน ( 1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน  0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 

คําอธิบายรายวชิา   

ศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเล่นกีฬาแบดมินตนั และเกม เร่ืองความรู้ทัว่ไป หลกัการและรูปแบบการ

เคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ การนาํหลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช้ในการออกกาํลงักาย และเล่นเกมกีฬา

แบดมินตนั ตามกฎ กติกา และความปลอดภยั กลวิธีการเล่น และการแข่งขนั  ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงั

กาย เล่นกีฬาแบดมินตนั และเกม มีความรับผิดชอบตามบทบาท และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้ความร่วมมือ มีนํ้ าใจ

นกักีฬา ช่ืนชมในการเล่น และดูการแข่งขนัเป็นประจาํ  มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้จกัวางแผน เลือกปฏิบติัปรับปรุงแกไ้ข 

และพฒันาสมรรถภาพทางกาย ทางจิต และทางกลไก โดยใช้กีฬาแบดมินตนั และเกมเป็นส่ือ เพื่อให้เป็นผูท่ี้มี

สมรรถภาพทางกาย และทางจิตท่ีดี 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

พ 3.1 ม.4-6/1 วเิคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา 

พ 3.1 ม.4-6/2 ใชค้วามสามารถของตนเพื่อเพิ่ม ศกัยภาพของทีม คาํนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผูอ่ื้นและ 

สังคม 

พ 3.1 ม.4-6/3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท บุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมอยา่งนอ้ย 1 ชนิด 

พ 3.1 ม.4-6/4 แสดงการเคล่ือนไหวอยา่งสร้างสรรค ์

พ 3.1 ม.4-6/5 เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ นอกโรงเรียน และนาํหลกัการแนวคิด ไปปรับปรุงและ 

พฒันาคุณภาพชีวิต ของตนและสังคม 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ และใช ้

ความสามารถของตนเอง  เพิ่มศกัยภาพของทีม ลดความเป็นตวัตน คาํนึงถึงผลท่ี 

เกิดต่อสังคม 

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ กติกา กลวธีิต่าง ๆ ในระหวา่ง การเล่นการ 

แข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้น และ นาํไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใชใ้น ชีวติประจาํวนัอยา่ง 

ต่อเน่ือง 

พ 3.2 ม.4-6/3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจ 

นกักีฬา และนาํไปใช ้ปฏิบติัทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

พ 3.2 ม.4-6/4 ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา อยา่งมีความสุข ช่ืนชม ในคุณค่าและความงาม 

ของการกีฬา 

รวม  9  ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ32101           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 3    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน ( 1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน  0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 

ศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบหายใจ 

ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย  วางแผนการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว   

แนวทางในการเลือกใช้ทกัษะต่างๆ ในการป้องกนั ลดความขดัแยง้ และแก้ปัญหาเร่ืองเพศและครอบครัว   สิทธิ

พื้นฐานของผูบ้ริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค   สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคน

ไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ โรคทางพนัธุกรรมและแนวทางการป้องกนัการเจ็บป่วย   การวางแผนพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย และเสนอแนวทาง

ป้องกนั 

 มีทกัษะในการส่ือสารและสร้างสัมพนัธภาพ  ทกัษะการต่อรอง  ทกัษะการปฏิเสธ  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

และทกัษะการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา ฯลฯ 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

 พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบอวยัวะ 

    ต่างๆ 

 พ 1.1 ม.4-6/2 วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพฒันาการของตนเองและ 

    บุคคลในครอบครัว 

 พ 2.1 ม.4-6/3 เลือกใชท้กัษะท่ีเหมาะสมในการป้องกนั ลดความขดัแยง้ และแกปั้ญหาเร่ืองเพศ 

    และครอบครัว 

 พ 4.1 ม.4-6/3 ปฏิบติัตนตามสิทธิของผูบ้ริโภค 

 พ 4.1 ม.4-6/4 วเิคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 

 พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง 

    กลไก 

 พ 5.1 ม.4-6/3 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง 

    ป้องกนั 

 

รวม  7  ตัวช้ีวดั 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ32102           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 4    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน ( 1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน  0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 

ศึกษาใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการเล่นเกม และกีฬาเร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเล่นเกมและกีฬา 

แฮนด์บอล หลกัการ รูปแบบการเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนาํหลกัการทางวิทยาศาสตร์ การเคล่ือนไหวไป

ใชใ้นการออกกาํลงักาย และเล่นกีฬาแฮนดบ์อล ตามกฎ กติกา ความปลอดภยั และกลวธีิการเล่นและการแข่งขนั 

ฝึกปฏิบติัการออกกาํลงักาย เล่นเกม และกีฬาแฮนด์บอล โดยปฏิบติัตนตามสิทธิ กฎ กติกา ความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ความร่วมมือเป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจนกักีฬา ช่ืนชม สุนทรียภาพในการเล่น การดู และ

การแข่งขนัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ รู้จกัการวางแผน เลือกปฏิบติัปรับปรุง แกไ้ขและ

พฒันาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

พ 3.1 ม.4-6/1 วเิคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา 

พ 3.1 ม.4-6/2 ใชค้วามสามารถของตนเพื่อเพิ่ม ศกัยภาพของทีม คาํนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผูอ่ื้นและ 

สังคม 

พ 3.1 ม.4-6/3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท บุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมอยา่งนอ้ย 1 ชนิด 

พ 3.1 ม.4-6/4 แสดงการเคล่ือนไหวอยา่งสร้างสรรค ์

พ 3.1 ม.4-6/5 เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ นอกโรงเรียน และนาํหลกัการแนวคิด ไปปรับปรุงและ 

พฒันาคุณภาพชีวิต ของตนและสังคม 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ และใช ้

ความสามารถของตนเอง  เพิ่มศกัยภาพของทีม ลดความเป็นตวัตน คาํนึงถึงผลท่ี 

เกิดต่อสังคม 

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ กติกา กลวธีิต่าง ๆ ในระหวา่ง การเล่นการ 

แข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้น และ นาํไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใชใ้น ชีวติประจาํวนัอยา่ง 

ต่อเน่ือง 

พ 3.2 ม.4-6/3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจ 

นกักีฬา และนาํไปใช ้ปฏิบติัทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

พ 3.2 ม.4-6/4 ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา อยา่งมีความสุข ช่ืนชม ในคุณค่าและความงาม 

ของการกีฬา 

รวม  9  ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       137 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ33101           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน ( 1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน  0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 

 ศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบประสาท 

ระบบสืบพนัธ์ุ และระบบต่อมไร้ท่อ  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกนัโรคในชุมชน  การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช ้และการจาํหน่ายสารเสพติด (ตนเอง 

ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)  โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช ้และการจาํหน่ายสารเสพติด  อิทธิพล

ของส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภยั  สิทธิพื้นฐานของผูบ้ริโภคและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  การวางแผน กาํหนดแนวทางลดอุบติัเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภยั

ในชุมชน  กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชน 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

 พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบอวยัวะ 

    ต่างๆ 

 พ 4.1 ม.4-6/1 วเิคราะห์บทบาทและความรับผดิชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ      

    การป้องกนัโรคในชุมชน 

 พ 4.1 ม.4-6/2 วเิคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค 

 พ 4.1 ม.4-6/3 ปฏิบติัตนตามสิทธิของผูบ้ริโภค 

 พ 4.1 ม.4-6/6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 

 พ 5.1 ม.4-6/2 วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช ้การจาํหน่ายสารเสพติด 

 พ 5.1 ม.4-6/4 วางแผน กาํหนดแนวทางลดอุบติัเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชน 

 พ 5.1 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชน 

 

รวม  8  ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหสัวชิา  พ33102           รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 6    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน ( 1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน  0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 

คําอธิบายรายวชิา   

 

ศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส และเกม เร่ืองความรู้ทัว่ไป การดูแลรักษาสถานท่ี 

และอุปกรณ์ หลกัการและรูปแบบการเคล่ือนไหว การนาํหลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใช ้ในการออก

กาํลงักาย และเล่นเกมกีฬาเทเบิลเทนนิสตามกฎกติกาและความปลอดภยั กลวิธีการเล่น และการแข่งขนัโดยรู้จกั

วางแผน เลือกปฏิบติั ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาสมรรถภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางกลไก โดยใชกี้ฬาเทเบิลเทนนิส 

และเกมเป็นส่ือ เพื่อใหเ้ป็นผูท่ี้มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย ในการเล่น

กีฬาเทเบิลเทนนิส และเกม  มีความรับผิดชอบตามบทบาท และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้มีความร่วมมือ มีนํ้ าใจ

นกักีฬา  ช่ืนชมในการเล่น และดูการแข่งขนัเป็นประจาํ 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวดั 

พ 3.1 ม.4-6/1 วเิคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา 

พ 3.1 ม.4-6/2 ใชค้วามสามารถของตนเพื่อเพิ่ม ศกัยภาพของทีม คาํนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผูอ่ื้นและ 

สังคม 

พ 3.1 ม.4-6/3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภท บุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมอยา่งนอ้ย 1 ชนิด 

พ 3.1 ม.4-6/4 แสดงการเคล่ือนไหวอยา่งสร้างสรรค ์

พ 3.1 ม.4-6/5 เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ นอกโรงเรียน และนาํหลกัการแนวคิด ไปปรับปรุงและ 

พฒันาคุณภาพชีวิต ของตนและสังคม 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ และใชค้วามสามารถของ

ตนเอง  เพิ่มศกัยภาพของทีม ลดความเป็นตวัตน คาํนึงถึงผลท่ีเกิดต่อสังคม 

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ กติกา กลวธีิต่าง ๆ ในระหวา่ง การเล่นการ 

แข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้น และ นาํไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใชใ้น ชีวติประจาํวนัอยา่ง 

ต่อเน่ือง 

พ 3.2 ม.4-6/3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจ 

นกักีฬา และนาํไปใช ้ปฏิบติัทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

พ 3.2 ม.4-6/4 ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา อยา่งมีความสุข ช่ืนชม ในคุณค่าและความงาม 

ของการกีฬา 

รวม  9  ตัวช้ีวดั 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รายวชิาเพิม่เตมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รายวชิาเพิม่เติม  ตะกร้อ 1        รหัสวชิา  พ 30201 

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

_____________________________________________________________________________ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ ประโยชน์ของการเล่นกีฬาให้มีส่วนร่วมและปฏิบติัจริงในกิจ

กรรมการบริหารการออกกาํลงักายดว้ยกิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ มีทกัษะการเคล่ือนท่ี การบงัคบัทิศทางลูก การเล่นลูก

ขา้งเทา้ดา้นใน ดา้นนอก หลงัเทา้ เล่นดว้ยศีรษะ เล่นลูกดว้ยเข่า การเสิร์ฟ การรับลูก เรียนรู้การป้องกนัการแกไ้ข การ

สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลกัและวิธีการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้ง มีทกัษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต  มี

ระเบียบวนิยั เห็นคุณค่า และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจประวติัความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ  

2. ยอมรับและเห็นคุณค่าของ การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคล่ือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ  

4. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกตะกร้อดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้ 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกตะกร้อดว้ยหลงัเทา้ได ้ 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกตะกร้อดว้ยศีรษะได ้ 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเล่นลูกตะกร้อดว้ยเข่าได ้

8. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการตั้งลูกตะกร้อได ้ 

9. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการส่งลูกตะกร้อได ้ 

10. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรับลูกตะกร้อได ้

11. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการเสิร์ฟส่งลูกตะกร้อได ้

12. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการรุกดว้ยอวยัวะต่างๆ ได ้

13. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

14. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

 

รวม  14 ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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รายวชิาเพิม่เติม  ตะกร้อ 2        รหัสวชิา  พ 30202 

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษากิจกรรมการออกกาํลงักายดว้ยกีฬาเซปักตะกร้อ มีทกัษะการเคล่ือนท่ี การสกดักั้น การเล่นตามหนา้ท่ี

ตาํแหน่งการเล่น รูปแบบ เทคนิคการเล่นประเภททีม กฎ กติกาการแข่งขนัและอ่ืนๆอย่างถูกตอ้ง ปลอดภยัและ

สนุกสนาน หรืออาจนาํกิจกรรมพลศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกบักีฬาเซปักตะกร้อ แทนตามความเหมาะสม พร้อม

กบัให้เรียนรู้การป้องกนัการแกไ้ข การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลกัและวิธีการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้ง ปฏิบติัการ

เล่นเป็นทีม และการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีทกัษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต    มีระเบียบวินยั เห็นคุณค่า และนาํไปใช้

ในชีวติประจาํวนั 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคล่ือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกตะกร้อ  

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัการสกดักั้นได ้ 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเล่นเซปักตะกร้อตามหนา้ท่ีตาํแหน่งการเล่น และกติกาการแข่งขนัได ้

4. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

5. ปฏิบติัการเล่นเป็นทีมได ้

6. ปฏิบติัการแข่งขนักีฬาตะกร้อไดอ้ยา่งมีทกัษะ 

7. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

8. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

9. นกัเรียนแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง 

10. นกัเรียนแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

รวม  10 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม  วอลเล่ย์บอล 1        รหัสวชิา  พ 30203 

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการเล่นเกมและกีฬาวอลเล่ยบ์อล เร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเล่นเกมและ

กีฬาวอลเล่ยบ์อล หลกัการรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนาํหลกัการทางวทิยาศาสตร์ การเคล่ือนไหว

ไปใชใ้นการออกกาํลงักาย ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย ช่ืนชมสุนทรียภาพในการเล่น มีความรู้ ความ

เขา้ใจ รู้จกัวางแผน เลือกปฏิบติัปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาสมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางจิตและสมรรถภาพทาง

กลไกล โดยใชกี้ฬาวอลเล่ยบ์อลและเกมเป็นส่ือเพื่อใหเ้ป็นผูมี้  สมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจหลกัการ รูปแบบการเล่นกีฬาประเภททีม (วอลเลยบ์อล)  

2. รู้และเขา้ใจประวติัความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อลในต่างประเทศ 

3. รู้และเขา้ใจประวติัความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อลในประเทศไทย 

4. รู้และเขา้ใจท่าการบริหารร่างกาย สาํหรับการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 

5. ประยกุตท์กัษะการเคล่ือนไหวของกีฬาวอลเลยบ์อล นาํไปใชใ้นการออกกาํลงักาย 

6. ปฏิบติัทกัษะพื้นฐานของการทรงตวัและการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ได ้

7. มีทกัษะการเคล่ือนไหวโดยการวิง่ การสไลด ์และการกระโดด 

8. รู้ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือบนได ้

9. รู้และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือล่างได ้

10. รู้และปฏิบติัการเล่นลูกเสิร์ฟมือบนและมือล่างได ้

11. รู้และปฏิบติัการตีบอลเหนือตาข่ายได ้

12. เห็นคุณค่า และนาํทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

13. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

 

 

รวม  13 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม  วอลเล่ย์บอล 2        รหัสวชิา  พ 30204 

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาใหมี้ความรู้ หลกัการการเคล่ือนไหวของกีฬาวอลเล่ยบ์อล ตลอดจนการนาํหลกัการทางวิทยาศาสตร์ การ

เคล่ือนไหวไปใชใ้นการออกกาํลงักายและเล่นเกมกีฬาวอลเล่ยบ์อล ตามกฎกติกาความปลอดภยัและกลวิธีการเล่นการ

แข่งขนั ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย เล่นเกมและกีฬาวอลเล่ยบ์อล โดยปฏิบติัตนตามสิทธิ กฎ  กติกา 

ความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ความร่วมมือเป็นเป็นผูมี้นํ้ าใจนกักีฬา  ช่ืนชมสุนทรียภาพใน

การเล่น การดูการแข่งขนัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ                     มีความรู้ ความเขา้ใจ รู้จกัวางแผน เลือกปฏิบติัปรับปรุง

แกไ้ขและพฒันาสมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางจิตและสมรรถภาพทางกลไกล โดยใชกี้ฬาวอลเล่ยบ์อลและเกม

เป็นส่ือเพื่อใหเ้ป็นผูมี้  สมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ประยกุตท์กัษะการเคล่ือนไหวของกีฬาวอลเลยบ์อล นาํไปใชใ้นการออกกาํลงักาย 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถร่วมเล่นเป็นทีมได ้

3. รู้เขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภยั และกลวธีิในการเล่น และการแข่งขนั 

4. รู้และเขา้ใจการติดสินกีฬาวอลเลยบ์อล 

5. ประยกุตห์ลกัการรุก การป้องกนั และการใหค้วามร่วมมือในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล 

6. รู้และปฏิบติัการจดัการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลไดถู้กตอ้งตามกติกา 

7. เห็นคุณค่า และนาํทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

8. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

9. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

10. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

11. นกัเรียนแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง 

12. นกัเรียนแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

รวม  12 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม  ฟุตบอล 1     รหัสวชิา  พ 30205        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับประวติั ประโยชน์และความปลอดภยัในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้มีความรู้  

ความเขา้ใจ  มีเจตคติ   ตลอดจนมีทกัษะปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ  สามารถ

นาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนานและปลอดภยั ปฏิบติั

ไดต้ามกฎ กติกา หลกัการรุก   การป้องกนั มีนํ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้ง

ในการเล่น การดู การแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบในตนเองในการร่วมกิจกรรมมีการวางแผน

ในการออกกาํลงักาย และการเล่นกีฬา  เพื่อให้นกัเรียนพฒันาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํ

สมํ่าเสมอ รวมทั้งรู้จกัการสร้างเสริมสุขภาพและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ดี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติั ประโยชน์และความปลอดภยัในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัในการบริหารร่างกาย และการเคล่ือนไหว เชิงสร้างสรรค ์แบบอยูก่บัท่ี 

แบบเคล่ือนท่ี และการเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการส่งบอล 

4. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการครอบครองบอล เล้ียงบอล 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการโหม่งบอล 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการยงิประตู 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

8. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการป้องกนั 

9. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

10. นกัเรียนคิดคน้ท่าทางการอบอุ่นร่างกายประกอบอุปกรณ์สาํหรับกีฬาฟุตบอลได ้

11. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

12. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

 

รวม  12 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม  ฟุตบอล 2     รหัสวชิา  พ 30206        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ กติกาการแข่งขนั ตลอดจนมีทกัษะปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมและ

พฒันาการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ  สามารถนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการเล่นเป็นทีม 

ร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนานและปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา หลกัการรุก   การป้องกนั มีนํ้ าใจนกักีฬา มี

จิตวญิญาณในการแข่งขนั มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการเล่น การดู การแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบในตนเองในการร่วมกิจกรรมมีการวางแผนในการออกกาํลงักาย และการเล่นกีฬา  เพื่อให้นกัเรียนพฒันา

บุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมํ่าเสมอ รวมทั้งรู้จกัการสร้างเสริมสุขภาพและมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคท่ี์ดี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัในการบริหารร่างกาย และการเคล่ือนไหว  

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ กฎกติกา การแข่งขนั 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถร่วมเล่นเป็นทีมได ้

4. มีความรู้ ความเขา้ใจ การเล่นเกมรุก – รับ สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการเล่นตามตาํแหน่ง 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

7. รู้และปฏิบติัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลไดถู้กตอ้งตามกติกา 

8. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

9. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

10. นกัเรียนแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง 

11. นกัเรียนแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจนกักีฬานกัเรียนมี

ความสามคัคีและมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

รวม  11 ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รายวชิาเพิม่เติม  แบดมินตัน 1     รหัสวชิา  พ 30207        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาให�มีความรู�ความเขา้ใจในการเล่�นกีฬาแบดมินตนั และเกม เร่ืองความรู�ทัว่ไป หลกัการและ

รูปแบบการ เคล่ือนไหวแบบต�าง ๆ การนาํหลกัการทางวทิยาศาสตร�การเคล่ือนไหวไปใช�ในการออกกาํลงักาย

และเล�นเกมกีฬา แบดมินตนั ตามกฎ กติกาและความปลอดภยักลวิธีการเล�น และการแข�งขนั ยอมรับและเห็น

คุณค�าของการออกกาํลงักายเล�นกีฬาแบดมินตนั และเกม มีความรับผดิชอบตามบทบาท และ หน�าท่ีท่ีได�รับ

มอบหมายให�ความร�วมมือ มีนํ้ าใจนกักีฬา ช่ืนชมในการเล�น และดูการแข�งขนัเป�นประจาํ มีความรู�

ความเข�าใจรู�จกัวางแผน เลือกปฏิบติัปรับปรุงแก�ไขและพฒันาสมรรถภาพทางกาย ทางจิต และทาง กลไกโดย

ใช�กีฬาแบดมินตนั และเกมเป�นส่ือเพื่อให�เป�นผ�ูท่ีมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี  

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจความรู�ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาแบดมินตนั 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัในการบริหารร่างกาย และการเคล่ือนไหว เชิงสร้างสรรค ์แบบอยูก่บัท่ี 

แบบเคล่ือนท่ี และการเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ 

3. ปฏิบติัการรับลูก-ส�งลูกขนไก�ได ้

4. ปฏิบติัการเสิร์ฟลูกได ้

5. ปฏิบติัการตีลูกโด�งได ้

6. ปฏิบติัการตีลูกดาดได� 

7. ปฏิบติัการตบลูกได ้

8. ปฏิบติัการตีลูกหยอดได� 

9. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

10. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

 

รวม  10 ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รายวชิาเพิม่เติม  แบดมินตัน 2     รหัสวชิา  พ 30208        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาให�มีความรู�ความเขา้ใจในการเล่�นกีฬาแบดมินตนั และเกม เร่ืองความรู�ทัว่ไป หลกัการและ

รูปแบบการ เคล่ือนไหวแบบต�าง ๆ การนาํหลกัการทางวทิยาศาสตร�การเคล่ือนไหวไปใช�ในการออกกาํลงักาย

และเล�นเกมกีฬา แบดมินตนั ตามกฎ กติกาและความปลอดภยักลวิธีการเล�น และการแข�งขนั ยอมรับและเห็น

คุณค�าของการออกกาํลงักายเล�นกีฬาแบดมินตนั และเกม มีความรับผดิชอบตามบทบาท และ หน�าท่ีท่ีได�รับ

มอบหมายให�ความร�วมมือ มีนํ้ าใจนกักีฬา ช่ืนชมในการเล�น และดูการแข�งขนัเป�นประจาํ มีความรู�

ความเข�าใจรู�จกัวางแผน เลือกปฏิบติัปรับปรุงแก�ไขและพฒันาสมรรถภาพทางกาย ทางจิต และทาง กลไกโดย

ใช�กีฬาแบดมินตนั และเกมเป�นส่ือเพื่อให�เป�นผ�ูท่ีมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตท่ีดี  

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัในการบริหารร่างกาย และการเคล่ือนไหว เชิงสร้างสรรค ์แบบอยูก่บัท่ี 

แบบเคล่ือนท่ี และการเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ 

2. รู�กติกาการแข�งขนัแบดมินตนั 

3. ปฏิบติัการเล�นเด่ียว และคู่ได ้

4. รู้และปฏิบติัการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัไดถู้กตอ้งตามกติกา 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

6. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

7. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

8. นกัเรียนแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง 

9. นกัเรียนแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจนกักีฬานกัเรียนมี

ความสามคัคีและมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

รวม  15 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รายวชิาเพิม่เติม  ฟุตซอล 1     รหัสวชิา  พ 30209        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับประวติั ประโยชน์และความปลอดภยัในการเล่นกีฬาฟุตซอล เพื่อให้มีความรู้  

ความเขา้ใจ  มีเจตคติ   ตลอดจนมีทกัษะปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคล่ือนไหวแบบต่างๆ  สามารถ

นาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาฟุตซอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนานและปลอดภยั ปฏิบติั

ไดต้ามกฎ กติกา หลกัการรุก   การป้องกนั มีนํ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้ง

ในการเล่น การดู การแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบในตนเองในการร่วมกิจกรรมมีการวางแผน

ในการออกกาํลงักาย และการเล่นกีฬา  เพื่อให้นกัเรียนพฒันาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํ

สมํ่าเสมอ รวมทั้งรู้จกัการสร้างเสริมสุขภาพและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ดี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติั ประโยชน์และความปลอดภยัในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัในการบริหารร่างกาย และการเคล่ือนไหว เชิงสร้างสรรค ์แบบอยูก่บัท่ี 

แบบเคล่ือนท่ี และการเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการส่งบอล 

4. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการครอบครองบอลเล้ียงบอล 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการโหม่งบอล 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการยงิประตู 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะปฏิบติัในการเล่นกีฬาฟุตซอล 

8. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการป้องกนั 

9. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

10. นกัเรียนคิดคน้ท่าทางการอบอุ่นร่างกายประกอบอุปกรณ์สาํหรับกีฬาฟุตซอลได ้

11. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

12. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

 

รวม  12 ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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รายวชิาเพิม่เติม  ฟุตซอล 2     รหัสวชิา  พ 30210        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีเจตคติ   ตลอดจนมีทกัษะปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการ

เคล่ือนไหวแบบต่างๆ  สามารถนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬาฟุตซอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่ง

สนุกสนานและปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา หลกัการรุก   การป้องกนั มีนํ้าใจนกักีฬา              มีจิตวิญญาณในการ

แข่งขนั มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการเล่น การดู การแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบใน

ตนเองในการร่วมกิจกรรมมีการวางแผนในการออกกาํลงักาย และการเล่นกีฬา  เพื่อให้นกัเรียนพฒันาบุคลิกภาพ และ

สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมํ่าเสมอ รวมทั้งรู้จกัการสร้างเสริมสุขภาพและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ดี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะปฏิบติัในการบริหารร่างกาย และการเคล่ือนไหว  

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ กฎกติกา การแข่งขนั 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถร่วมเล่นเป็นทีมได ้

4. มีความรู้ ความเขา้ใจ การเล่นเกมรุก – รับ สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการเล่นตามตาํแหน่ง 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

7. รู้และปฏิบติัการแข่งขนักีฬาฟุตซอลไดถู้กตอ้งตามกติกา 

8. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยความเขม้แขง็ สนุกสนานและครบถว้นทุกขั้นตอน 

9. นกัเรียนแสดงออกถึงความเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัปฏิบติักิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน 

10. นกัเรียนแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง 

11. นกัเรียนแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนักีฬา ดว้ยความมีนํ้าใจนกักีฬานกัเรียนมี

ความสามคัคีและมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

รวม  11 ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิาเพิม่เติม  เกมและนันทนาการ 1     รหัสวชิา  พ 30211        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบันนัทนาการ ความหมาย ความสําคญัและขอบข่ายของกิจกรรมเกม

และนนัทนาการ ปะเภทของกิจกรรมเกมและนนัทนาการ ลกัษณะและบทบาทของผูน้าํการเล่นเกมและนนัทนาการ 

การจดักิจกรรมเกมและนนัทนาการ เกมนนัทนาการ และเพลงนนัทนาการ  

ฝึกการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติการเล่นเกมและนันทนาการ แสดงบทบาทของผูน้ําการเล่นเกมและ

นนัทนาการ เพลงนนัทนาการ เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเก่ียวกบักิจกรรมเกมและนนัทนาการ และ

สามารถเลือกปฏิบติักิจกรรมเกมและนนัทนาการไดต้ามความถนดัและความสนใจ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

อยา่งเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเกมและนนัทนาการได ้ 

2. อธิบายความหมาย ความสาํคญัและขอบข่ายของกิจกรรมเกมและนนัทนาการได ้ 

3. อธิบายจาํแนกประเภทของกิจกรรมเกมและนนัทนาการได ้ 

4. อธิบายลกัษณะและบทบาทของผูน้าํการเล่นเกมและนนัทนาการได ้ 

5. จดักิจกรรมเกมและนนัทนาการได ้ 

6. ปฏิบติัการเล่นเกมและนนัทนาการได ้ 

7. ปฏิบติัและร้องเพลงนนัทนาการได ้ 

 

 

รวม 7 ผลการเรียนรู้  
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รายวชิาเพิม่เติม  เกมและนันทนาการ 2     รหัสวชิา  พ 30212        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาลกัษณะและบทบาทของผูน้าํนนัทนาการ การจดักิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมนนัทนาการในหน่วยงาน

ต่างๆ เกมนนัทนาการ เพลงนนัทนาการ และนนัทนาการการท่องเท่ียว เพื่อให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

เก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการ และสามารถเลือกปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการไดต้ามความถนดัและความสนใจ และ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายลกัษณะและบทบาทของผูน้าํการเล่นเกมและนนัทนาการได ้ 

2. จดักิจกรรมเกมและนนัทนาการได ้ 

3. อธิบายกิจกรรมนนัทนาการในหน่วยงานต่างๆได ้

4. ปฏิบติัการเล่นเกมและนนัทนาการได ้ 

5. ปฏิบติัและร้องเพลงนนัทนาการได ้ 

6. อธิบายความหมายของนนัทนาการกบัการท่องเท่ียวได ้

 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้  
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รายวชิาเพิม่เติม  ความปลอดภัยในชีวติ     รหัสวชิา  พ 30213        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

. 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองของยาและการใชย้า สารเสพติด ผลกระทบและโทษทางกฎหมายท่ี

เกิดจากการครอบครอง การใช ้และการจาํหน่ายสารเสพติด มีทกัษะการป้องกนัและหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้

ยา สารเสพติด อุบติัเหตุ ความไม่ปลอดภยัจากการเดินทาง ความรุนแรงในสังคม            ฝึกการจดักิจกรรมป้องกนั

ความเส่ียงต่อการใช้ความรุนแรง ปฏิบติัตนในการแก้ปัญหาเม่ือเผชิญกับอนัตรายตามหลักการสร้างเสริมความ

ปลอดภยัใหก้บัตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้  

1. จาํแนกประเภทของยาไดถู้กตอ้ง 

2. บอกหลกัการใชย้าและสามารถใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  

3. วเิคราะห์สถานการณ์การใชย้าในปัจจุบนัได ้ 

4. วเิคราะห์พฤติกรรมเส่ียงในการใชย้าท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพได ้ 

5. วเิคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมเส่ียงต่อการใชส้ารเสพติดได ้ 

6. วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาการใชส้ารเสพติดท่ีมีต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนได ้ 

7. อธิบายโทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช ้และการจาํหน่ายสารเสพติดได ้

8. อธิบายแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในชุมชนได ้

9. แสดงทกัษะในการปฏิเสธเพื่อป้องกนัตนเองจากการใชส้ารเสพติดได ้

10. อธิบายความหมายของอุบติัเหตุ  อุบติัภยั  ความปลอดภยัในการเดินทางได ้

11. ระบุสาเหตุ ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดอุบติัภยัจากการเดินทางทางบกได ้

12. วเิคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเส่ียงต่อความปลอดภยัในการเดินทางทางบกได ้

13. บอกหลกัการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุ    อุบติัภยัในการเดินทางได ้

14. อธิบายลกัษณะปัญหาความรุนแรงและสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงได ้

15. วเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชค้วามรุนแรงได ้

16. บอกแนวทางในการแกปั้ญหาความรุนแรงในแต่ละลกัษณะได ้

17. บอกหลกัการสร้างเสริมความปลอดภยั ใหก้บัตนเอง  ครอบครัวและชุมชน และสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

รวม 17 ผลการเรียนรู้  
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รายวชิาเพิม่เติม  การสร้างเสริมสุขภาพ     รหัสวชิา  พ 30214        

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่4-6              เวลา  20  ช่ัวโมง          จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองของปัญหาสุขภาพในชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคใน

ชุมชน อิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพ  สิทธิพื้นฐานของผูบ้ริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค การจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน วเิคราะห์บทบาทและความรับผดิชอบของบุคคลท่ีมีต่อการ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในชุมชนได ้สามารถจดัทาํโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งนอ้ย 1 

โครงงาน วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาสมรรถภาพทางกาย นาํวธีิสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

ผลการเรียนรู้  

1. จาํแนกปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้

2. อธิบายแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในชุมชน  

3. วเิคราะห์บทบาทและความรับผดิชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคใน

ชุมชนได ้ 

4. อธิบายลกัษณะของส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพได ้ 

5. วเิคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพได ้ 

6. บอกแนวทางในการเลือกบริโภคสินคา้จากส่ือโฆษณาได ้ 

7. วเิคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคได ้

8. บอกสิทธิพื้นฐานของผูบ้ริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคได ้

9. วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

10. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของตนเองได ้

11. เห็นคุณค่าของสุขภาพ และพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

12. จดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายในโรงเรียนได ้

13. จดัทาํโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งนอ้ย 1 โครงงาน 

 

รวม 13 ผลการเรียนรู้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ทาํไมต้องเรียนศิลปะ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจินตนาการทาง

ศิลปะ   ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันา

ผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้

 

เรียนรู้อะไรในศิลปะศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวธีิการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึง

ในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระสาํคญั คือ 

• ทศันศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและนาํเสนอผลงานทางทศันศิลป์จาก

จินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเ้ทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ 

และวฒันธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม 

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั   

• ดนตรี มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั เขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี  

แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม  และเหตุการณ์

ในประวติัศาสตร์   

• นาฏศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์    ใชศ้พัท์

เบ้ืองตน้ทางนาฏศิลป์ วเิคราะห์วพิากษ ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์าร

เคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาํวนั  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับ

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และ

สากล  

 

วสัิยทศัน์ 

                การเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มี

สุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน  การนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนั

เป็นพื้นฐาน  ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       156 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระที ่1  ทศันศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็น

มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระที ่2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้             ในชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 2.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

สาระที ่3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้

 ในชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 

 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

คุณภาพผู้เรียน 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
 

• รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถใช้ศพัทท์างทศันศิลป์ 

อธิบายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึน

ในการสร้างงานทศันศิลป์ วิเคราะห์เน้ือหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล 

ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสมกบัโอกาส สถานท่ี รวมทั้งแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพสังคมดว้ยภาพลอ้เลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ดว้ยหลกั

ทฤษฎีวจิารณ์ศิลปะ 
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• วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก     เขา้ใจอิทธิพล

ของมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ในสังคม 

• รู้และเขา้ใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจาํแนกรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 

เขา้ใจอิทธิพลของวฒันธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีไดรั้บจากดนตรีท่ีมาจาก

วฒันธรรมต่างกนั อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากล ในอตัราจงัหวะต่าง ๆ มีทกัษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรี

เด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการ

ประพนัธ์    การเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถนาํดนตรีไประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืน ๆ 

• วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลกัษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวฒันธรรมต่าง ๆ เขา้ใจบทบาทของ

ดนตรีท่ีสะทอ้นแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคมของนกัดนตรีในวฒันธรรม  ต่าง ๆ สร้าง

แนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรี 

• มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเร่ิมในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ 

สร้างสรรค์ละครสั้ นในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีต้องการส่ือ

ความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง วิจารณ์

การแสดงนาฏศิลป์และละคร  พฒันาและใชเ้กณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง และสามารถวิเคราะห์ท่าทาง

การเคล่ือนไหวของผูค้นในชีวติประจาํวนัและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 

• เขา้ใจวิวฒันาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสําคญัในวงการนาฏศิลป์

และการละครของประเทศไทยในยคุสมยัต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบการนาํการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ และเสนอ

แนวคิดในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 ศ34101 ทศันศิลป์ 1   1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ34102 ดนตรี 1    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 ศ35101 นาฏศิลป์ 1   1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ35102 ดนตรี 2    1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 ศ36101 ทศันศิลป์ 2   1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศ36102 นาฏศิลป์ 2   1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

รายวชิาเพิ่มเติมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ศ30201      อกัษรประดิษฐ ์   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

ศ30202      ศิลปะประดิษฐ ์   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30203  ศิลปะงานกระดาษ  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30204  ศิลปะการแรเงา   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30205  ประติมากรรม   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30206   การออกแบบผลิตภณัฑ์  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30207   วรรณคดีการละคร  1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ30208  การประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกาย 1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ30209  จิตรกรรม 1   1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ30210  จิตรกรรม 2   1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ30211  การเขียนลายเบญจรงค ์1  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศ30212  การเขียนลายเบญจรงค ์2  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30213  ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30214  การเขียนลายเบญจรงค ์3  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 
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ศ30215  การเขียนลายเบญจรงค ์4  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30216  ปฏิบติัดนตรีไทย 1  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30217  ปฏิบติัดนตรีไทย 2  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30218  ปฏิบติัดนตรีสากล 1  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30219  ปฏิบติัดนตรีสากล 2  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30220  ปฏิบติัดนตรีสากล 3  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30221  ปฏิบติัดนตรีสากล 4  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30222  ดนตรีสากล – ขบัร้องสากล 2 2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30223  ศิลปะลายเส้น   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30224  ยอ้นรอยไทย   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30225  ดนตรีสากล – ขบัร้องสากล 3 2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30226  ดนตรีกบัสังคมและวฒันธรรม 1 1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ30227  ดนตรีกบัสังคมและวฒันธรรม 2 1  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

ศ30228  จิตรกรรมไทย 1   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30229  ศิลปะสากล   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30230  จิตรกรรมไทย 2   2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศ30231  วรรณคดีการละครไทย  2  ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ31101     รายวชิา  ทศันศิลป์ 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                    จํานวน  0.5  หน่วยกิต          

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาการใชท้ศันธาตุ  องคป์ระกอบศิลป์  หลกัการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ  บรรยาย

จุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์    ประวติัความเป็นมาและเทคนิคการวาดภาพลอ้

และภาพการ์ตูน บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของภาพการ์ตูน เลือกวสัดุอุปกรณ์  เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 

 ฝึกทกัษะและเทคนิคในการใชอุ้ปกรณ์  เทคนิควธีิการออกแบบสร้างสรรคใ์นกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ใหเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานท่ี    

 ฝึกทกัษะการวาดภาพการ์ตูน  การวาดภาพลอ้เลียน  เทคนิคการระบายสี  ตลอดจนการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์

ในการวาดการ์ตูนและภาพลอ้เลียน  เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 

 เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะในงานทศันศิลป์  มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งอิสระมีความ

รัก  ช่ืนชมในการทาํงานศิลปะและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 การวาดภาพล้อเลยีนเร่ืองราวภายในท้องถิ่นชุมพร 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  1.1    ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/4 , ม.4-6/6 , ม.4-6/9 , ม.4-6/11 

    

รวม  6  ตัวช้ีวดั     
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ31102     รายวชิา  ดนตรี 1      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                   จํานวน  0.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษารูปแบบดนตรีและแนวเพลงไทยเดิม  ไทยสากล และสากล   การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของงาน

ดนตรีแต่ละวฒันธรรม  ลกัษณะเด่นของดนตรี  วงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล    เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นวงดนตรี

ประเภทต่างๆ  โนต้เพลงไทย   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี     

 ฝึกปฏิบติัการฟังเพลง   เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท    วเิคราะห์รูปแบบของ

ดนตรีไทยและสากล   ปฏิบติัการอ่าน  เขียน  โนต้เพลงไทยอตัราจงัหวะ 2 ชั้น และ 3 ชั้น  เคร่ืองหมายกาํหนดจงัหวะ

และเคร่ืองหมายกาํหนดบนัไดเสียงของดนตรีสากล   ปฏิบติัการถ่ายทอดอารมณ์เพลงดว้ยการร้องและบรรเลงเพลง

ไทยสากลท่ีช่ืนชอบการสร้างเกณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพงานดนตรี     ดว้ยความซาบซ้ึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางดา้นดนตรีอยา่งอิสระสร้างสรรค ์ช่ืนชมและเห็นคุณค่า นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงมาร์ชประจําโรงเรียน 

  

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

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

   ศ  2.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/3 

 

รวม  8  ตัวช้ีวดั     
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ32101        รายวิชา  นาฏศิลป์ 1      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                จํานวน  0.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร   บุคคลสาํคญัในวงการ

นาฏศิลป์และการละครของไทยในยคุสมยัต่างๆ   ววิฒันาการของนาฏศิลป์และการละคร    การแสดงพื้นเมือง

เปรียบเทียบการนาํการแสดงนาฏศิลป์ไปใชใ้นโอกาสต่างๆ    

 ฝึกปฏิบติัประดิษฐท์่ารําท่ีเป็นคู่และหมู่ ฝึกปฏิบติัการแสดงพื้นเมืองของภาคต่างๆ    ระบาํ  รํา  ฟ้อน  

สร้างสรรคชุ์ดการแสดงทอ้งถ่ินประจาํโรงเรียน  ปฏิบติัการแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ   ตลอดจนนาํความรู้เพื่อไป

บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆไดแ้ละสามารถอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาสากลได ้

 ปฏิบัติการประดิษฐ์ท่ารํา ชุดการแสดงท้องถิ่นประจําโรงเรียน และปฏิบัติการแสดงในโอกาสต่างๆ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  3.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/3 , ม.4-6/5 , ม.4-6/8 

 ศ  3.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 

 

รวม  7  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ32102     รายวชิา  ดนตรี 2      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                   จํานวน  0.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาทางดา้นดนตรีเก่ียวกบัเร่ืองประวติัสงัคีตกว ี   วเิคราะห์สถานะทางสังคมของนกัดนตรี  ปัจจยัในการ

สร้างสรรคง์านดนตรี   บทบาทดนตรีในการสะทอ้นสังคม   แนวทางและวธีิการในการส่งเสริมอนุรักษด์นตรีไทย   

การประยกุตใ์ชง้านดนตรี   ดนตรีกบัการผอ่นคลาย   ดนตรีกบัการพฒันามนุษย ์   ดนตรีกบัการประชาสัมพนัธ์   ดนตรี

กบัการบาํบดัรักษา    ดนตรีกบัธุรกิจ  และดนตรีกบัการศึกษา   

 ฝึกปฏิบติัการถ่ายทอดอารมณ์เพลงดว้ยการร้องและบรรเลง   ปฏิบติัการขบัร้องเพลงไทยเดิมประกอบเคร่ือง

เคาะจงัหวะ เพลงไทยสากลท่ีช่ืนชอบการสร้างเกณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพงานดนตรี ดว้ยความซาบซ้ึงและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางดา้นดนตรีอยา่งอิสระสร้างสรรค ์ ช่ืนชมและเห็นคุณค่า นาํความรู้และวธีิการประสบการณ์ทางดา้น

ดนตรีท่ีตนเองถนดัและสนใจไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนตามความเหมาะสม 

 ศึกษาประวติัครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมพรดา้นดนตรี และสามารถส่งเสริมอนุรักษ ์  เขา้ร่วมกิจกรรมดนตรี

ชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุข 

  

  

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  2.1    ม.4-6/3 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/8 

   ศ  2.2  ม.4-6/2 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 

  

รวม  7  ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ33101       รายวชิา  ทศันศิลป์ 2        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                          จํานวน  0.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษาเทคนิคของศิลปิน  การเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการแสดงออกทางทศันศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบ

งานทศันศิลป์ ในรูปแบบตะวนัออกและตะวนัตก  อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลวฒันธรรมระหวา่งประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อ

งานทศันศิลป์ในสังคม  ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์โดยใชท้ฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะ โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์  

ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  วเิคราะห์จุดมุ่งหมายของศิลปินในการ

เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเน้ือหา เพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 

 ฝึกทกัษะการจดักลุ่มงานทศันศิลป์  เพื่อสะทอ้นพฒันาการและความกา้วหนา้ของตนเอง  สร้างสรรคง์าน

ทศันศิลป์ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิด  วธีิการสร้างงานของศิลปินท่ีตนเองชอบ 

 เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  วเิคราะห์  วพิากษ ์  วจิารณ์  ผลงานของตนเองและผูอ่ื้นได ้  มีความช่ืนชมใน

ศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมตะวนัตก  ตะวนัออก และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากลไดอ้ยา่งอิสระ

และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ศึกษาศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในทอ้งถ่ินชุมพร 

  

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  1.1    ม.4-6/3 , ม.4-6/7 , ม.4-6/8 , ม.4-6/10 

   ศ  1.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 

 

รวม  7  ตัวช้ีวดั     
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 

รหัสวชิา  ศ33102     รายวชิา  นาฏศิลป์ 2      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                จํานวน  0.5  หน่วยกติ          

 

คําอธิบายรายวชิา 

  

 ศึกษา หลกัการสร้างสรรคแ์ละการวจิารณ์การแสดงตามหลกันาฏศิลป์และการแสดง   หลกัการชมการแสดง

นาฏศิลป์และการละคร    เทคนิคการจดัการแสดง   การประเมินคุณภาพของการแสดง  ละครไทย  ละครสากล 

 ปฏิบติัการแสดงละครไทย  ละครสากล  ในรูปแบบของละครโศกนาฏกรรม  ละครสุขนาฏกรรม  ละครแนว

เหมือนจริง  หรือ  ละครแนวไม่เหมือนจริง  นาํเสนอแนวคิดในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ตลอดจน

นาํความรู้เพือ่ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆไดแ้ละสามารถอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมและภูมิปัญญาสากลได ้

 การแสดงละครประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ  3.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/4 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 

              ศ  3.2  ม.4-6/4    

 

รวม  6  ตัวช้ีวดั 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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สาระเพิม่เตมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30202                   รายวชิา  ศิลปะประดษิฐ์                ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4                                                                                                                                   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                      จํานวน  1  หน่�วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

              ศึกษาความหมาย  หลกัการออกแบบ  การเลือกใชว้สัดุ  คุณสมบติัของสี  ชนิดของสีท่ีใชใ้นการเขียนสี

ลวดลาย  เทคนิคและวธีิการ  การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

               ปฏิบติังานออกแบบ  ร่างแบบ  เขียนสี  ระบายสี  ลงบนผลิตภณัฑด์ว้ยเทคนิควธีิการต่างๆ 

               เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้และมีทกัษะในการออกแบบ  ความคิดสร้างสรรค ์ นาํไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนในการสร้างงานศิลป์ประดิษฐไ์ด ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของศิลป์ประดิษฐ ์ และหลกัการออกแบบในงานศิลปะได ้

2. สามารถเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์  การบาํรุงรักษา  ทาํความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ไดเ้หมาะสม 

3. สามารถอธิบายคุณสมบติัของวสัดุงานแกะสลกัได ้

4. สามารถอธิบายคุณสมบติัของสี  ชนิดของสี  ปฏิบติัการระบายสี  ขั้นตอนการลงสี   

เทคนิคการใช ้การระบายสีไดเ้หมาะสม 

5. สามารถปฏิบติังานศิลป์ประดิษฐ ์ โดยใชห้ลกัการออกแบบ  ความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

6. นาํความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลป์ประดิษฐไ์ปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30204                  รายวชิา  ศิลปะการแรเงา                ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                  

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                      จํานวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาความหมาย  หลกัการจดัภาพ ลกัษณะของงานวาดเส้น  วธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์ เทคนิคในการวาดเส้น  ฝึก

วาดเส้นชนิดต่าง ๆ การร่างภาพ การจดัภาพ การลงนาํหนกัแสงและเงา  การวาดเส้นภาพหุ่นน่ิงตามแบบและวาดเส้น

สร้างสรรค ์  

 ปฏิบติังานวาดเส้นภาพหุ่นน่ิงตามแบบและวาดเส้นสร้างสรรค ์  

เพื่อใหมี้ความรู้มีทกัษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของการวาดเส้น  นาํไปบูรณาการกบักลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืนได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของการวาดเส้นได ้  

2. รู้เขา้ใจหลกัการจดัภาพ 

3. รู้เขา้ใจลกัษณะของงานวาดเส้น 

4. รู้เขา้ใจเทคนิควธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น 

5. รู้เขา้ใจหลกัการในการลงนํ้าหนกัแสงและเงา 

6. มีทกัษะในการลากเส้นพื้นฐาน 

7. มีทกัษะวาดเส้นภาพหุ่นน่ิงประเภทต่าง ๆ  

8. มีทกัษะวาดเส้นสร้างสรรคต์ามความคิดจินตนาการ 

9. นาํความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะการแรเงาไปบูรณนาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้

 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30223                  รายวชิา  ศิลปะลายเส้น   ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่ 4-6                                                                                                                                   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                       จาํนวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาความหมาย  หลกัการจดัภาพ ลกัษณะของงานวาดเส้น  วธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์ เทคนิคในการวาดเส้น  ฝึก

วาดเส้นชนิดต่าง ๆ การร่างภาพ การจดัภาพ การลงนาํหนกัแสงและเงา  การวาดเส้นภาพหุ่นน่ิงตามแบบและวาดเส้น

สร้างสรรค ์  

 ปฏิบติังานวาดเส้นภาพหุ่นน่ิงตามแบบและวาดเส้นสร้างสรรค ์  

เพื่อใหมี้ความรู้มีทกัษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของการวาดเส้น  นาํไปบูรณาการกบักลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืนได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของการวาดเส้นได ้  

2. รู้เขา้ใจหลกัการจดัภาพ 

3. รู้เขา้ใจลกัษณะของงานวาดเส้น 

4. รู้เขา้ใจเทคนิควธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น 

5. รู้เขา้ใจหลกัการในการลงนํ้าหนกัแสงและเงา 

6. มีทกัษะในการลากเส้นพื้นฐาน 

7. มีทกัษะวาดเส้นภาพหุ่นน่ิงประเภทต่าง ๆ  

8. มีทกัษะวาดเส้นสร้างสรรคต์ามความคิดจินตนาการ 

9. นาํความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะการแรเงาไปบูรณนาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้

 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30209                   รายวชิา  จิตรกรรม 1                  ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                   

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                     จํานวน  0.5  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

           ศึกษาอธิบาย  บรรยาย  วเิคราะห์  ความรู้พื้นฐานของหลกัการเขียนภาพ  ทฤษฎีและองคป์ระกอบศิลป์ 

คุณสมบติัของสีนํ้ า วสัดุอุปกรณ์การวาดภาพสีนํ้ า  ฝึกปฏิบติัเทคนิควิธีการระบายสีโปสเตอร์ขั้นพื้นฐานแบบต่าง ๆ  

การใช้และบํารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์การเขียนภาพในรูปแบบต่าง  ๆ  เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์งาน  

จิตรกรรม   

ฝึกปฏิบติังานการสร้างสรรค์   การระบายสีโปสเตอร์  และวิธีการลงนํ้ าหนัก แสงและเงา  การเขียนภาพ

ประเภทต่าง ๆ  

โดยมีวินยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทาํงาน ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระสะทอ้นเห็นถึง

คุณค่าในงานศิลปะ 

 

ผลการเรียนรู้    

1. อธิบายและวเิคราะห์หลกัการเขียนภาพเบ้ืองตน้ได ้ 

2. รู้และเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์และสามารถนาํไปใชใ้นการเขียนภาพได ้

3. มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์และกระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

4. มีทกัษะสร้างสรรคง์านจิตรกรรมดว้ยสีโปสเตอร์ 

5. ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระสะทอ้นเห็นถึงคุณค่าในงานศิลปะ 

 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30210                   รายวชิา  จิตรกรรม 2                  ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                   

เวลา  40   ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                           จาํนวน  1.0  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

           ศึกษาอธิบาย  บรรยาย  วเิคราะห์  ความรู้พื้นฐานของหลกัการเขียนภาพ  ทฤษฎีและองคป์ระกอบศิลป์ 

คุณสมบติัของสีนํ้ า วสัดุอุปกรณ์การวาดภาพสีนํ้ า  ฝึกปฏิบติัเทคนิควิธีการระบายสีนํ้ าขั้นพื้นฐานแบบต่าง ๆ  การใช้

และบาํรุงรักษาวสัดุอุปกรณ์การเขียนภาพในรูปแบบต่าง  ๆ  เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม   

ฝึกปฏิบติังานการสร้างสรรค ์  การระบายสีนํ้ า  และวิธีการลงนํ้ าหนกั แสงและเงา  การเขียนภาพประเภทต่าง 

ๆ  

โดยมีวินยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทาํงาน ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระสะทอ้นเห็นถึง

คุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

ผลการเรียนรู้    

1. อธิบายและวเิคราะห์หลกัการเขียนภาพเบ้ืองตน้ได ้ 

2. รู้และเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์และสามารถนาํไปใชใ้นการเขียนภาพได ้

3. มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์และกระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

4. มีทกัษะสร้างสรรคง์านจิตรกรรมดว้ยสีนํ้า 

5. สร้างสรรคง์านจิตรกรรมการเขียนภาพววิทิวทศัน์ 

6. สร้างสรรคง์านจิตรกรรมการเขียนภาพหุ่นน่ิง 

7. สร้างสรรคง์านจิตรกรรมการเขียนภาพ คน  สัตว ์และดอกไม ้

8. ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระสะทอ้นเห็นถึงคุณค่าในงานศิลปะ 

 

รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30224                   รายวชิา ย้อยรอยไทย                     ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                                  จํานวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย  ทั้งรูปแบบวธีิการ  วสัดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช้

สร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทย   

ฝึกปฏิบติัการร่างภาพการใชสี้ในงานจิตรกรรมไทย  สร้างสรรคผ์ลงาน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี และ 

ประยกุตผ์ลงานจิตรกรรมไทยกบังานอ่ืนๆ  การอนุรักษผ์ลงานจิตรกรรมไทย  

 เพื่อใหมี้ความรู้มีทกัษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของงานจิตรกรรมไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ผลงานอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ประวติัความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย 

2. รู้เขา้ใจลกัษณะงานจิตรกรรมไทยประเภทต่างๆ 

3. รู้เขา้ใจการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานจิตรกรรมไทย 

4. รู้เขา้ใจการร่างภาพไทยการใชสี้ในงานจิตรกรรมไทย 

5. รู้เขา้ใจมีส่วนร่วมในการอนุรักษผ์ลงานจิตรกรรมไทย 

6. สร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

7. ประยกุตใ์ชผ้ลงานจิตรกรรมไทยกบังานดา้นอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30228                   รายวชิา จิตรกรรมไทย 1                  ช้ันมธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                        จาํนวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย  ทั้งรูปแบบวธีิการ  วสัดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช้

สร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทย   

ฝึกปฏิบติัการร่างภาพการใชสี้ในงานจิตรกรรมไทย  สร้างสรรคผ์ลงาน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี และ 

ประยกุตผ์ลงานจิตรกรรมไทยกบังานอ่ืนๆ  การอนุรักษผ์ลงานจิตรกรรมไทย  

 เพื่อใหมี้ความรู้มีทกัษะ  เห็นคุณค่าความงาม และประโยชน์ของงานจิตรกรรมไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ผลงานอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ประวติัความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย 

2. รู้เขา้ใจลกัษณะงานจิตรกรรมไทยประเภทต่างๆ 

3. รู้เขา้ใจการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานจิตรกรรมไทย 

4. รู้เขา้ใจการร่างภาพไทยการใชสี้ในงานจิตรกรรมไทย 

5. รู้เขา้ใจมีส่วนร่วมในการอนุรักษผ์ลงานจิตรกรรมไทย 

6. สร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

7. ประยกุตใ์ชผ้ลงานจิตรกรรมไทยกบังานดา้นอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30330                  รายวชิา  จติรกรรมไทย 2                ช้ันมธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                        จาํนวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

            ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของศิลปะไทย  การเขียนลวดลาย  ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานศิลปะไทย  

และงานศิลปะของชาติและวธีิใชสี้แบบไทย  วธีิการ  วสัดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใชส้ร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทย   

             ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพ  การเขียนลวดลายเบ้ืองตน้  และวธีิใชสี้แบบไทย 

             เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  และเห็นคุณค่าของศิลปะไทย  สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย  และนาํไปใช้

ในการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายรูปแบบ  ลกัษณะทัว่ไปของศิลปะไทย  การใชสี้แบบไทย 

2. บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานศิลปะไทย  และงานศิลปะของชาติตะวนัออกและ

ชาติตะวนัตก 

3. วาดภาพลายไทยเบ้ืองตน้ 

4. วาดภาพไทยดว้ยดินสอหรือปากกา 

5. วาดภาพเล่าเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัหรือขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการใชเ้ส้น  สี   

และรูปแบบของภาพไทย 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30206                 รายวชิา  ออกแบบผลติภัณฑ์              ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                               

        เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                               จํานวน  1  หน่�วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาความหมายการออกแบบ   หลกัการออกแบบงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ประเภทของงานออกแบบ การร่าง

แบบ การอ่านแบบและการสร้างงาน 2 มิติ 3 มิติ การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์วสัดุ ใช ้มีความ

พอเพียง ประยกุตค์วามเป็นไทย 

ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ ต่าง ๆ เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงาน มีทกัษะในการออกแบบและ 

สามารถสร้างผลิตภณัฑต์ามท่ีออกแบบ ใหป้ระณีตสวยงามและมีประโยชน์ ตรงตามความตอ้งการของ 

ผูบ้ริโภค เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและประโยชน์ใชส้อยโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช ้

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. มีความรู้ความเขา้ใจสามารถอธิบายความหมายการออกแบบ  ประเภทของงานออกแบบ  การร่างแบบ การ

อ่านแบบ และการสร้างงาน 2 มิติ 3 มิติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑก์ารเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

3. ฝึกปฏิบติัออกแบบวสัดุ เคร่ืองใช ้ยดึหลกัความพอเพียง 

4. มีความรู้ความเขา้ใจ มีวนิยั มุ่งมัน่ในการทาํงาน ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ ไดเ้หมาะสม 

5. มีทกัษะเบ้ืองตน้ในการออกแบบไดเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา 

ประยกุตใ์ช ้

6. มีทกัษะในการออกแบบและสามารถสร้างผลิตภณัฑต์ามท่ีออกแบบ ใหป้ระณีตสวยงามและมี 

ประโยชน์ ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       176 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30229                   รายวชิา  ศิลปะสากล                     ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                        จาํนวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของงานศิลปะสากล  ลกัษณะงานศิลปะสากล  ทั้งรูปแบบวธีิการ  หลกัการจดั

องคป์ระกอบศิลป์  หลกัการใชสี้และทฤษฎีสี  วสัดุอุปกรณ์ และเทคนิคการใช ้

ฝึกปฏิบติัสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสากลตามเทคนิคของวสัดุชนิดต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม และพอเพียง 

เพื่อให�้มีความรู้ความเขา้ใจ  มีทกัษะ  เห็นประโยชน์และคุณค่า ช่ืนชม  มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการ

ทาํงาน มีทกัษะสามารถถ่�ายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมาเป็นภาพตามความเป็�นจริง  สร้�างสรรค�์ผลงานได�้อย่

�างอิสระ  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ประวติัความเป็นมาของงานศิลปะสากลและลกัษณะงานศิลปะสากล 

2. รู้เขา้ใจการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะสากล 

3. รู้เขา้ใจหลกัการและเทคนิคการการสร้างสรรคง์านศิลปะสากล 

4. รู้เขา้ใจหลกัการใชสี้และทฤษฎีสี 

5. รู้เขา้ใจหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

6. มีทกัษะในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมสากลตามเทคนิคของวสัดุชนิดต่างๆ  

7. มีทกัษะในการสร้างสรรคง์านประติมากรรมสากลตามเทคนิคของวสัดุชนิดต่างๆ  

8. มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30205                   รายวชิา  ประติมากรรม                  ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4-6                                                                                                                                   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                        จาํนวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัประติมากรรมเบ้ืองตน้  ลกัษณะและคุณค่าของวสัดุท่ีนาํมาสร้างงานประติมากรรม 

กรรมวธีิของงานประติมากรรม   ความคิดสร้างสรรคเ์ทคนิควธีิการในการปฏิบติังาน การเตรียมการใชเ้คร่ืองมือ ให้

เหมาะสมกบัประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม การป้ัน นูนตํ่า นูนสูง ลอยตวัและการทาํ

แม่พิมพเ์พื่อการหล่อ 

เพื่อใหมี้ความรู้มีทกัษะในการประเมินคุณค่าผลงานประติมากรรมลกัษณะนูน – ลอยตวั มีระเบียบวนิยั มี

ความปลอดภยั กิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน  มีความพยายาม เห็นคุณค่า และมีความสุขในการปฏิบติังาน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจความหมายและความสาํคญัโครงสร้าง รวมทั้งประโยชน์ของงานประติมากรรม 

2. เขา้ใจหลกัการ วธีิการ ขั้นตอนการทาํโครงสร้างงานประติมากรรมลกัษณะนูน – ลอยตวั ดว้ยการป้ัน 

3. สามารถใชว้สัดุ อุปกรณ์ ประมวลความรู้ หลกัการ ขั้นตอน วธีิการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัรูปแบบ เน้ือหา 

และสอดคลอ้งกบัทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

4. มีทกัษะในการสร้างสรรคป์ระติมากรรมลกัษณะนูน – ลอยตวั ดว้ยการป้ัน  การหล่อ 

5. มีทกัษะในการประเมินคุณค่าผลงานประติมากรรมลกัษณะนูน – ลอยตวั 

6. มีระเบียบวนิยั มีความปลอดภยั กิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

7. มีความพยายาม เห็นคุณค่า และมีความสุขในการปฏิบติังาน 

 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ศ 30201                   รายวชิา  อกัษรประดิษฐ์                  ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่4 -6                                                                                                                                  

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                        จาํนวน  1  หน่�วยกติ                                  

 

คําอธิบายรายวชิา 

          ศึกษาประวติัความเป็นมาและววิฒันาการของตวัอกัษร  เขา้ใจลกัษณะรูปแบบของตวัอกัษรทั้งไทยและสากล  

ออกแบบเขียนตวัอกัษรในรูปแบบต่าง ๆ การใชเ้ส้นและลวดลายประกอบการยอ่ การขยาย เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการ

เขียนประดิษฐ์ตวัอกัษรไดเ้หมาะสมกบังาน 

 ฝึกปฏิบติัการออกแบบและเขียนตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ตวัเลข  ดว้ยดินสอ  ปากกา  และ

พูก่นั 

เพื่อใหมี้ความรู้มีทกัษะ  เห็นคุณค่าของผลงาน มีระเบียบวินยั มีความปลอดภยั มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน  

มีความพยายาม เห็นคุณค่า และมีความสุขในการปฏิบติังาน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเขา้ใจประวติัความเป็นมา  ลกัษณะรูปแบบของตวัอกัษรไทยและสากล     

2. สามารถใชเ้ส้นและลวดลาย ออกแบบเขียนตวัอกัษรในรูปแบบต่าง ๆได ้ 

3. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการเขียนประดิษฐต์วัอกัษรไดเ้หมาะสมกบังาน    

4. มีระเบียบวนิยั มีความปลอดภยั กิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานมีความพยายาม เห็นคุณค่า และมีความสุขใน

การปฏิบติังาน 

 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

กจิกรรมชุมนุมเส้นสายลายศิลป์ 

ช้ัน มธัยมศึกษาปี�ที ่ 4 - 6      เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                                                                                                                                                                        

 

ศึกษาเก่ียวกบัทศันธาตุ หลกัการออกแบบศพัทท์างทศันศิลป์ การส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ  

บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาทางทศันศิลป์ได ้

สามารถวเิคราะห์เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์  โดย

ใชเ้ทคโนโลยเีนน้หลกัการออกแบบและจดัองคป์ระกอบศิลป์ในการสร้างงานทศันศิลป์ไดมี้ทกัษะและเทคนิค

กระบวนการท่ีสูง 

โดยใชก้ระบวนการ  ฝึกทกัษะการคิด  สร้างความตระหนกั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณกระบวนการ 

ปฏิบติักระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  กระบวนการกลุ่มและฝึกปฏิบติักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

และกระบวนการสร้างเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้  เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยมและสุนทรียะภาพส่งผลต่อการพฒันา

โดยรวมทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

  

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาทศันศิลป์ 

 2. อธิบายคุณลกัษณ์ของทศันธาตุได ้

 3. สามารถส่ือความหมายทางทศันศิลป์ได ้

 4. สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ได ้

 5. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการออกแบบสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ได ้

 6. นาํเสนอผลงานการสร้างสรรคท์ศันศิลป์เพื่อชีวิตได ้

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

รหัสวชิา ศ30226      ดนตรีกบัสังคมและวฒันธรรม 1 

               เวลา 20 ช่ัวโมง  /ภาคเรียน      จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

      วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆตลอดจนสถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมดนตรี

สากล 

      เปรียบเทียบกบัลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆและบทบาทของดนตรีในการสะทอ้นสังคมแนวคิดและ

ค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกชองชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ 

    1.วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆ 

    2.วเิคราะห์สถานะทางสังคมของดนตรีในวฒันธรรม 

    3.เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

    4.อธิบายบทบาทของดนตรีในดารสะทอ้นแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 

    5.แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

รหัสวชิา ศ30227      ดนตรีกบัสังคมและวฒันธรรม 2 

               เวลา 20 ช่ัวโมง  /ภาคเรียน      จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

      วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆตลอดจนสถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมดนตรี

สากล 

      เปรียบเทียบกบัลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆและบทบาทของดนตรีในการสะทอ้นสังคมแนวคิดและ

ค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกชองชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ 

    1.วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    2.วเิคราะห์สถานะทางสังคมของดนตรีในวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงได ้

    3.เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆทั้งของไทยและต่างชาติได ้

    4.อธิบายบทบาทของดนตรีในดารสะทอ้นแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 

    5.แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติและในฐานะเยาวชนของชาติได ้

 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวชิา ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 1รหัสวชิา ศ 30213 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่4-6      เวลา 40 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน      จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

               ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  การสร้างสรรคผ์ลงานดนตรีในแต่ละ

วฒันธรรมนั้นมีปัจจยัต่างๆ ถ่ายทอดอารมณ์เพลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

          ลกัษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวฒันธรรมสามารถนาํดนตรีมาประยกุตใ์ชใ้นงานต่างๆ  ศึกษาถึงประวติัศิลปิน

ดนตรีพื้นบา้นในการสะทอ้นสังคม  ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษด์นตรีพื้นบา้น 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท 

2. จาํแนกประเภทของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 

3. อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 

4. อ่านเขียนโนต้ดนตรีไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่างๆ 

5. ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 

6. สร้างเกณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

  รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวชิา ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 2  รหัสวชิา ศ 30222 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่4-6   เวลา 40 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

          ศึกษา เปรียบเทียบการจดัวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีแต่ละประเภท จาํแนกประเภทและ

รูปแบบของวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล เขา้ใจอิทธิพลของวฒันธรรมต่อการสร้างสรรคง์านดนตรีโดยใช้

กระบวนการคิดวเิคราะห์เพท่ออธิบายเหตุผล หรือปัจจยัท่ีคนแต่ละวฒันธรรมสร้างสรรค ์

ฝึกปฎิบติัการอ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่างๆ มีทกัษะในการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรี

เด่ียวและรวมวง โดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สาํหรับประเมินคุณภาพการ

ประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นไดอยา่งเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีไดรั้บจากงาน

ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั มีทกัษะในการนาํดนตรีไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในงานอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

และเห็นคุณค่า 

       วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาและวเิคราะห์สถานะทางสังคม

ของดนตรี เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

       ศึกษา วเิคราะห์บทบาทของดนตรีในการสะทอ้นแนวความคิด ค่านิยมและความเช่ือท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม

โดยใชก้ระบวนการอภิปรายในการนาํเสนอแนวทางและวธีิการในการส่งเสริมและอนุรักษ ์เพื่อให้ตระหนกัและเห็น

คุณค่าของดนตรีในฐานะมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

ผลการเรียนรู้ 

1 จาํแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทยและสากล 

2 อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 

3 อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่างๆ 

4 ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 

5 สร้างเกณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 นาํดนตรีไปประยกุตใ์ชง้านอ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวชิา ดนตรีสากล-ขบัร้องสากล 3  รหัสวชิา  ศ30225 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่4-6     เวลา 40 ช่ัวโมง /ภาคเรียน    จาํนวน 1.0 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวชิา 

          ศึกษา เปรียบเทียบการจดัวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีแต่ละประเภท จาํแนกประเภทและ

รูปแบบของวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล เขา้ใจอิทธิพลของวฒันธรรมต่อการสร้างสรรคง์านดนตรีโดยใช้

กระบวนการคิดวเิคราะห์เพท่ออธิบายเหตุผล หรือปัจจยัท่ีคนแต่ละวฒันธรรมสร้างสรรค ์

        ฝึกปฎิบติัการอ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่างๆ มีทกัษะในการร้องเพลง หรือบรรเลง

ดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพ

การประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นไดอยา่งเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีไดรั้บจาก

งานดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั มีทกัษะในการนาํดนตรีไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในงานอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและเห็นคุณค่า 

       วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาและวเิคราะห์สถานะทางสังคม

ของดนตรี เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

       ศึกษา วเิคราะห์บทบาทของดนตรีในการสะทอ้นแนวความคิด ค่านิยมและความเช่ือท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม

โดยใชก้ระบวนการอภิปรายในการนาํเสนอแนวทางและวธีิการในการส่งเสริมและอนุรักษ ์เพื่อให้ตระหนกัและเห็น

คุณค่าของดนตรีในฐานะมรดกทางวฒันธรรมของชาติ   

ผลการเรียนรู้ 

1 จาํแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทยและสากล 

2 อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 

3 อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่างๆ 

4 ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 

5 สร้างเกณฑส์าํหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 นาํดนตรีไปประยกุตใ์ชง้านอ่ืนๆ 

  รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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ทาํไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียน      มีความรู้  ความ

เข้าใจ   มีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต  และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  สามารถนําความรู้เก่ียวกบัการ

ดาํรงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทาํงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัใน

สังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการทาํงาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน   สามารถ

ดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียง และมีความสุข   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  เพื่อใหมี้ความรู้

ความสามารถ  มีทกัษะในการทาํงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

โดยมีสาระสาํคญั  ดงัน้ี   

•  การดํารงชีวติและครอบครัว   เป็นสาระเก่ียวกบัการทาํงานในชีวติประจาํวนั  ช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   

และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม   เน้นการปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจและภูมิใจใน

ผลสาํเร็จของงาน  เพื่อใหค้น้พบความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของตนเอง 

• การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของมนุษยอ์ย่าง

สร้างสรรค ์  โดยนาํความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลยี    สร้างส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดาํรงชีวติ 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การ

ติดต่อส่ือสาร  การคน้หาขอ้มูล   การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ    การแกปั้ญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

• การอาชีพ    เป็นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีจาํเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสําคญัของคุณธรรม  จริยธรรม  

และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1   การดํารงชีวติและครอบครัว  

มาตรฐาน ง 1.1    เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะ     การจดัการ ทกัษะ

กระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั   และทกัษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม   

และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลงังาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ

ดาํรงชีวติและครอบครัว 

สาระที ่2   การออกแบบและเทคโนโลย ี  

มาตรฐาน ง 2.1   เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใชเ้ทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  

สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วม    ในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื  

สาระที ่3    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง 3.1    เขา้ใจ   เห็นคุณค่า    และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้    การ

ส่ือสาร  การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

  

สาระที ่ 4    การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 4.1   เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ   มี

คุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

 •   เขา้ใจวิธีการทาํงานเพื่อการดาํรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะ       การทาํงาน

ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ ทาํงานอย่างมีคุณธรรม และมี

จิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื 

 •    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืน ๆ วเิคราะห์ระบบเทคโนโลย ี   มีความคิดสร้างสรรค์

ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ   สร้างและพฒันา ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี

อยา่งปลอดภยัโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือนาํเสนอผลงาน วิเคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กบัชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ  สงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม  และมีการจดัการเทคโนโลยีดว้ยวิธีการของเทคโนโลยี

สะอาด 
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 •    เขา้ใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

ระบบส่ือสารขอ้มูลสาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์        และอุปกรณ์ต่อพ่วง  และมีทกัษะ

การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   

ติดต่อส่ือสารและคน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต    ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการ

ตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองาน และใชค้อมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงาน 

 •   เขา้ใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือก และใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมกบัอาชีพ   มีประสบการณ์ในอาชีพท่ี

ถนดัและสนใจ   และมีคุณลกัษณะท่ีดีต่ออาชีพ 
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โครงสร้างรายวชิาและคําอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   

ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1           เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์   จาํนวน  0.5 หน่วยกิต           

ง31102  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร1 เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์    จาํนวน  0.5 หน่วยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5   

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2                เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต  

ง32102 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2 เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต           

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3                เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต          ง

33102  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3  เวลาเรียน 1 ชม./สัปดาห์   จาํนวน  0.5 หน่วยกิต           

 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

ง30219  การออกแบบเวบ็ไซต ์                                        เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต  

ง30206  การจดัการฐานขอ้มูล                                         เวลาเรียน  2 ชม./สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต           

ง30221  สร้างสรรคง์านเอนิเมชัน่                                    เวลาเรียน  2 ชม./สัปดาห์   จาํนวน 1.0 หน่วยกิต           

ง30222  การตดัต่อวีดีโอ                                                  เวลาเรียน  2 ชม./สัปดาห์   จาํนวน  1.0 หน่วยกิต           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา  ง31101             รายวชิา  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ( งานบา้น)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  อธิบายวธีิการทาํงานบา้นและชีวติความเป็นอยูใ่นบา้นเพื่อการดาํรงชีวิต ความสัมพนัธ์ของสมาชิกใน

บา้น  การดูแลบา้น  การจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น การเลือกใช ้ การดูแลรักษาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การ

ซ่อมแซม ตกแต่ง และดดัแปลงเส้ือผา้ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการตดัเยบ็เส้ือผา้  การตดัเยบ็เส้ือผา้และของใช้

ภายในบา้น การบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหาร การ

ประกอบ การจดัตกแต่ง การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การเก็บและการถนอมอาหาร สร้างผลงานอยา่งมีความคิด

สร้างสรรค ์ และมีทกัษะการทาํงานร่วมกนั มีทกัษะการจดัการในการทาํงาน มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการ

ทาํงาน มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดาํรงชีวิต มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน ใชพ้ลงังาน 

ทรัพยากรในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

รหสัตวัช้ีวดั 

  ง 1.1 ม.4/1 

  ง 1.1 ม.4/2 

  ง 1.1 ม.4/3 

  ง 1.1 ม.4/4 

  ง 1.1 ม.4/5 

  ง 1.1 ม.4/6 

  ง 1.1 ม.4/1 

  ง 1.1 ม.4/7 

 

รวม 7 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา ง 31102   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   4  

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 2 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

อธิบายองคป์ระกอบและหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายระบบส่ือสารขอ้มูลสําหรับ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บอกคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสม

กบังาน ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ง 3.1 ม.4-6/2 

  ง 3.1 ม.4-6/3 

  ง 3.1 ม.4-6/4 

  ง 3.1 ม.4-6/8 

  ง 3.1 ม.4-6/11 

 

รวม 5 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา ง32103      รายวชิา  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  (เทคโนโลยสีารสนเทศ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

เวลาเรียน  20 ชัว่โมง/ภาคเรียน (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จาํนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ องคป์ระกอบและหลกัการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ระบบส่ือสารขอ้มูลสาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  บอกคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง ขอ้ควรปฏิบติั

สาํหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

  ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ไดเ้หมาะสมกบังาน  สร้างช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตสํานึกและความ

รับผดิชอบ   ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม

ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน   ใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ติดต่อส่ือสารคน้หาขอ้มูลเพื่อพฒันางาน  

 

 รหัสตัวช้ีวดั 

ง 3.1 ม.5/1  

  ง 3.1 ม.5/2 

  ง 3.1 ม.5/3 

  ง 3.1 ม.5/4 

  ง 3.1 ม.5/8 

  ง 3.1 ม.5/9 

  ง 3.1 ม.5/10 

  ง 3.1 ม.5/11 

  ง 3.1 ม.5/12 

  ง 3.1 ม.5/13 

 

รวม 10 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รหสัวชิา ง 32102   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 2 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ อธิบายระบบการส่ือสารข้อมูลสําหรับเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโปรแกรมภาษาพฒันา

โครงงานคอมพิวเตอร์  ติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลให้เป็น

สารสนเทศเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

  

รหัสตัวช้ีวดั 

ง 3.1 ม.4-6/1     

ง 3.1 ม.4-6/3    

ง 3.1 ม.4-6/5  

ง 3.1 ม.4-6/6 

 ง 3.1 ม.4-6/7  

ง 3.1 ม.4-6/9    

ง 3.1 ม.4-6/10    

   

รวม 8 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รหสัวชิา ง 33101   รายวชิา  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 อธิบายวธีิการทาํงานเพื่อการดาํรงชีวิต สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะการทาํงานร่วมกนั 

มีทกัษะการจดัการในการทาํงาน มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน มีทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการ

ดาํรงชีวิต มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน ใชพ้ลงังานทรัพยากรในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื เพื่อการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานท่ีผลิตเองหรือการพฒันา

ผลิตภณัฑท่ี์ผูอ่ื้นผลิต วเิคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ยวธีิการของเทคโนโลยสีะอาด 

  

รหัสตัวช้ีวดั 

ง 1.1 ม.4-6/1  ง 1.1 ม.4-6/2 

  ง 1.1 ม.4-6/3  ง 1.1 ม.4-6/4 

  ง 1.1 ม.4-6/5  ง 1.1 ม.4-6/6 

  ง 1.1 ม.4-6/7   

                             

รวม 7 ตัวช้ีวดั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รหสัวชิา ง 33102   รายวชิา  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6 

เวลาเรียน   20   ชัว่โมง/ภาคเรียน  (1 ชัว่โมง/สัปดาห์)  จาํนวน   0.5   หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 2 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  เขียนโปรแกรมภาษา พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบังาน 

ติดต่อส่ือสารคน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความ

รับผดิชอบ  บอกขอ้ควรปฏิบติัสาํหรับผูใ้ชเ้ทคโนดลยสีารสนเทศ   

 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ง 3.1 ม.4-6/6  

  ง 3.1 ม.4-6/7  

  ง 3.1 ม.4-6/8 

  ง 3.1 ม.4-6/9 

  ง 3.1 ม.4-6/12 

  ง 3.1 ม.4-6/13 

   

รวม 6 ตัวช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 30219    การอกแบบเวบ็ไซต ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

ศึกษา วิเคราะห์ การทาํงานของโปรแกรมในการสร้างเว็บไซต์ เรียนรู้หลกัการออกแบบเว็บไซต์ สังเกต

รูปแบบเวบ็ไซตจ์ากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

ปฏิบติัการสร้างเวบ็ไซตโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จ โดยมีการเช่ือมโยง การแสดงผลกราฟิกรูปแบบพื้นฐานต่าง ๆ 

ของเวบ็เพจอยา่งสวยงาม เต็มไปดว้ยเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซตท่ี์จดัสร้างข้ึน ตลอดจน

ใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการรวบรวมขอ้มูล แกปั้ญหา จากการสร้างเวบ็ไซตโ์ดยโปรแกรมสาํเร็จ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่องาน ทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวินยั และมีความรับผิดชอบใน

การปฏิบติังาน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไม่ลอกผลงานผูอ่ื้น สามารถ

นาํเอาความรู้มาใชแ้ละประยกุตใ์นการทาํงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ตามวถีิไทย และถูกตอ้งความหลกักฎหมายลิขสิทธ์ิและ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา เกิดประสิทธิภาพในการศึกษา 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1.นกัเรียนรู้ความหมายและใชง้านโปรแกรมกราฟิกได ้

2. นกัเรียนสร้างงานดว้ยโปรแกรมกราฟิกได ้

3. นกัเรียนสามารถออกแบบเวบ็ไซตไ์ด ้

4. นกัเรียนสามารถสร้างและเช่ือมโยงขอ้มูลในเวบ็เพจ็และเวบ็ไซตไ์ด ้

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 30206    การจดัการฐานขอ้มูล   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

โปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การ

สร้างรายงาน การจดัการฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพและความปลอดภยั กรณีศึกษาระบบการจดัการฐานขอ้มูลกบัการ

ใชง้านดา้นต่างๆ 

 ปฏิบติัการสร้างฐานขอ้มูล สร้างตาราง เพิ่มขอ้มูลในตาราง ประมวลผลขอ้มูลในตาราง สร้างแบบสอบถาม 

สร้างฟอร์ม สร้างรายงาน จดัการฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั ใช้โปรแกรมระบบการจดัการ

ฐานขอ้มูลสร้างโครงงานเพื่อการจดัการงานดา้นต่างๆ 

 เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการจดัการฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ และสามารถใช้โปรแกรมระบบการ

จดัการฐานขอ้มูลสร้างโครงงานเพื่อการจดัการงานดา้นต่างๆ อยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฐานขอ้มูล 

2. มีความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ และออกแบบฐานขอ้มูล 

3. สามารถออกแบบฐานขอ้มูล และจาํแนกลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

4. มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูล 

5. สามารถสร้างฐานขอ้มูล สร้างตาราง (Table) เพิ่มขอ้มูลในตาราง และประมวลผลขอ้มูลในตารางได ้

6. สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query) คน้หาและวเิคราะห์ขอ้มูลตามท่ีตอ้งการได ้

7. สามารถสร้างฟอร์ม (Form) บนัทึกขอ้มลูและประมวลผลขอ้มูลผา่นฟอร์มได ้

8. สามารถสร้างรายงาน (Report) นาํเสนอขอ้มูลตามท่ีตอ้งการได ้

9. สามารถจดัการฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัได ้

10. ใชโ้ปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูลสร้างโครงงานเพื่อการจดัการงานดา้นต่างๆ อยา่งมีจิตสาํนึกและ

ความรับผดิชอบ 

 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 30221    สร้างงานเอนิเมชัน่   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

ศึกษาเ ก่ียวกับการสร้างภาพการ์ตูนเบ้ืองต้น วิ ธีการใช้โปรแกรมมัลติมี เดียคอมพิวเตอร์   การทํา

ภาพเคล่ือนไหวพื้นฐานประเภทของรูปภาพ  โดยจดัเก็บในรูปภาพ การใส่สีให้กบัวตัถุและเส้น การเลือกวตัถุต่างช้ิน 

ความแตกต่างของงานเอนิเมชัน่ การนาํภาพมาใชร่้วมกนักบัโปรแกรมในปัจจุบนั คาํสั่งเคล่ือนไหวตามเส้นท่ีกาํหนด 

การเปล่ียนรูปทรงวตัถุ การเขียนคาํสั่งให้โปรแกรมทาํงานตามความตอ้งการเบ้ืองตน้ การใส่เสียงพูดหรือเสียงดนตรี 

ศึกษาการติดต่อส่ือสารคน้หาขอ้มูลผ่านเครือข่าย  สร้างช้ินงาน  นาํเสนอผลงานในรูปแบบมลัติมีเดีย  โดยทกัษะ

กระบวนการทาํงาน ไดแ้ก่การสืบคน้ขอ้มูลดว้ยระบบเครือข่าย การใชเ้ทคโนโลยีสร้างช้ินงาน   ฝึกสืบคน้ขอ้มูลความรู้

จากระบบเครือข่าย ส่งงานผา่นระบบอีเมล์  ใบงานอ่านคิดวิเคราะห์การใช้ซอฟตแ์วร์ให้เหมาะสมทกัษะการแสวงหา

ความรู้   เพื่อใหผู้เ้รียนเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในการนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการทาํงานอย่าง

สร้างสรรค์    เรียนรู้ดว้ยตนเอง  และสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการทาํงาน แสวงหาความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้การวดั

และการประเมินผล การปฏิบติังานจากช้ินงาน   การทาํงานกลุ่ม/โครงงาน   ความสนใจ ความรับผิดชอบ การส่งงาน

ผา่นระบบเครือข่าย    

 

ผลการเรียนรู้  

1. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถสร้างงานเอนิเมชัน่พื้นฐาน โดยใชโ้ปรแกรม Flash ได ้ 

2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถออกแบบ วางแผน แกปั้ญหา และสร้างงานนาํเสนออยา่งมีความคิดสร้างสรรคไ์ด ้ 

3. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถประยกุตห์ลกัการออกแบบไปสู่การสร้างช้ินงานได ้

 

รวม  3 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รายวชิา  ง 30222    การตดัต่อวดีีโอ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เวลา  40 ชัว่โมง (จาํนวน 1.0 หน่วยกิต) 

 

 ศึกษาหลกัการ ความหมายของโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บอกความหมาย บทบาทและ

ประโยชน์ของการตดัต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ คุณสมบติัและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ กระบวนการตดัต่อวิดีโอ 

เลือกใชโ้ปรแกรมและคุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี เหมาะสมกบังานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคาสั่ง เคร่ืองมือ 

การใชง้านเบ้ืองตน้ การจบัวิดีโอ การแกไ้ขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กบัวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจดัทา

ขอ้ความประกอบในงานตดัต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนาไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 

หลกัการทาโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน ในรูปแบบท่ี

เหมาะสม โดยฝึกปฏิบติัการใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ ทกัษะการวางแผนการจดัการ 

กระบวนการฝึกปฏิบติั กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ กระบวนการเชิงเหตุผล 

กระบวนการทางภาษาเพื่อมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีสมาธิในการทางาน ขยนั รับผิดชอบ ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการทางาน มีนิสัยรักการทาํงาน  

 

ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้และความเขา้ใจหลกัการทาํงานของการตดัต่อวดีีโอได ้

2. มีความรู้และความเขา้ใจถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัต่อวีดีโอได ้

3. มีทกัษะในการสร้างวดีีโอจาก Windows Movie Maker ได ้ 

4.  มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต   รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

5. มีทกัษะในการสร้างวดีีโอดว้ยโปรแกรม Windows Movie Maker 

6. นาํเขา้ไฟลว์ดีีโอจากภายนอกได ้ 

7. สามารถประยกุตใ์ชง้านตดัต่อวดีีโอได ้

8. สามารถเขียน VCD/DVD เพื่อนาํไปเผยแพร่ได ้ 

9. สามารถเผยแพร่ผลงานผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ทาํไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
 

ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ในชีวติประจาํวนั เน่ืองจาก

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั

วฒันธรรมและวสิัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก 

นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และ

เขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ได้

ง่ายและกวา้งข้ึน และมีวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงกาํหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ 

บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจดัทาํ 

รายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศสามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมี

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ

วฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 

สาระสาํคญั ดงัน้ี 

• ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร แสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาํเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ และสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 

• ภาษาและวฒันธรรม การใชภ้าษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษาความสัมพนัธ์ ความเหมือนและ

ความแตกต่างระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั

วฒันธรรมไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

• ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

• ภาษากบัความสมัพนัธ์กบัชุมชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ 

ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่๑  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑     เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓     นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพดูและการเขียน 

สาระที ่๒  ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใช ้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

สาระที ่๓  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

มาตรฐาน ต ๓.๑     ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการ

พฒันา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 

สาระที ่๔  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑     ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒    ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่างๆ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย และคาํบรรยายท่ีฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงขอ้ความ 

ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและขอ้

ความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 

สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน จบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ

คิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
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•  สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์  

ข่าว /เหตุการณ์   ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  เลือกและใช้คาํขอร้อง คาํช้ีแจง 

คาํอธิบาย และใหค้าํแนะนาํ  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาํลองหรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง /ประเด็น /ข่าว /เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม พูดและ

เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์

อยา่งมีเหตุผล 

•  พดูและเขียนนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง /ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความ

สนใจ  พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์

ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  ทั้งในทอ้งถ่ิน สังคม 

และโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

•  เลือกใช้ภาษา  นํ้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานท่ีตามมารยาท

สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของเจา้ของภาษา   เขา้ร่วม  แนะนาํ และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

•  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ สาํนวน  คาํพงัเพย สุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   วเิคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวิต ความเช่ือ และ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย และนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล   

•  คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

•  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 

•  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ /คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ /ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  ข่าวสาร  ของโรงเรียน  

ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

•  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ  (เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาว่างและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ 

การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ คาํ (คาํศพัทท่ี์มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั) 

•  ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา  ทั้งท่ีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

รายวชิาพืน้ฐาน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4    อ 31101     ภาษาองักฤษ 1     2  ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 นก. 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4    อ 31102     ภาษาองักฤษ 2     2  ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 นก. 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5    อ 32101      ภาษาองักฤษ 3     2  ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 นก. 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5    อ 32102     ภาษาองักฤษ4     2  ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 นก. 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    อ 33101     ภาษาองักฤษ 5     2  ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน 1.0 นก. 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   อ 33102      ภาษาองักฤษ 6     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จาํนวน   1.0 นก. 

 

รายวชิาเพิม่เติม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6 

อ30201        ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 1    2 ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0 นก. 

อ30202  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1    2 ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0 นก. 

อ30203  ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 2    2 ชัว่โมง / สัปดาห์ จาํนวน  1.0 นก. 

อ30204  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2    2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30205  ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั   2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30206  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1   2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30207  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2   2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30208  ภาษาองักฤษโครงงาน    1 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  0.5 นก. 

อ30209  ภาษาองักฤษส่ือสาร 1    2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30210  ภาษาองักฤษส่ือสาร 2    2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30211  องักฤษอ่านเชิงวิเคราะห์    2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30212  สนทนาภาษาองักฤษ 1    2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30213  สนทนาภาษาองักฤษ 2    2 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  1.0 นก. 

อ30214  ภาษาองักฤษการละคร 1    1 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  0.5 นก. 

อ30215  ภาษาองักฤษการละคร 2    1 ชัว่โมง / สัปดาห์  จาํนวน  0.5 นก. 

อ30216  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั          1 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  0.5 นก.  

อ30217  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 2 1 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  0.5 นก. 

อ30218  ภาษาองักฤษเพื่อการแปล    1 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  0.5 นก. 

อ30219  มคัคุเทศกน์อ้ย     1 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  0.5 นก. 
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รายวชิาเพิม่เติม ( ภาษาจีน )  

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  

จ31201  ทกัษะภาษาจีน 1             3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก.  

จ31202  ทกัษะภาษาจีน 2                3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ31203  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติ 1   3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ31204  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติ 2   3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ31205  หลกัภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1    3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ31206  หลกัภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2    3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  

จ32201  ทกัษะภาษาจีน 3             3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก.  

จ32202  ทกัษะภาษาจีน 4                3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ32203  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติ 3   3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ32204  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติ 4   3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ32205  หลกัภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3    3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ32206  หลกัภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4    3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  

จ33201  ทกัษะภาษาจีน 5             3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก.  

จ33202  ทกัษะภาษาจีน 6                3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ33203  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติ 5   3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ33204  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติ 6   3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ33205  หลกัภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5    3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 

จ33206  หลกัภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6    3 ชัว่โมง / สัปดาห์            จาํนวน  1.5 นก. 
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อ31101   ภาษาองักฤษ  1 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4        จํานวน 1.0 หน่วยกติ      

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1    

 

คําอธิบายรายวชิา  

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยใชค้าํศพัท ์ สาํนวน โครงสร้าง ฟังประโยค ขอ้ความ คาํแนะนาํ คาํช้ีแจง 

คาํอธิบาย คาํบรรยาย เพื่อให้ปฏิบติัตาม จบัใจความสาํคญั ตีความ แสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดฟั้ง 

พดูทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พดูแทรกอยา่งสุภาพ พดูชกัชวน พดูขอและใหข้อ้มูล พดูขอร้อง 

พดูแนะนาํ พดูช้ีแจง ใชภ้าษานํ้าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมกบัระดบับุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม พดูส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์

จาํลอง เสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนได ้

อ่านออกเสียง ขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา ไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านและการใชพ้จนานุกรม 

เขียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและบุคคลใกลต้วั ข่าวและเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนัจากการ

คน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล เขียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ เขียนส่ือสารในสถานการณ์

จริง สถานการณ์จาํลองเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนได ้ การใชภ้าษาในการสืบคน้ขอ้มูล/การคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือและแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาในการส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ไดค้ล่องแคล่วและเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1  ม.4/1   ม.4/3   ม.4/4 

ต 1.2  ม.4/1   ม.4/2 

ต 1.3  ม.4/1 

ต 2.1  ม.4/1  ม.4/3 

ต 2.2  ม.4/1 

ต 3.1  ม.4/1 

ต 4.1 ม.4/1 

ต 4.2 ม.4/1 

 

รวม  12 ตัวช้ีวดั 
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อ 31102   ภาษาองักฤษ  2 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      ภาคเรียนที ่2 

 

คําอธิบายรายวชิา  

 

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยใชค้าํศพัท ์ สาํนวน โครงสร้าง ฟังประโยค ขอ้ความเพื่อตีความหรือถ่าย

โอนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผงั  ตาราง อกัษรยอ่ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

พดูแสดงความตอ้งการ เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือ พดูแสดง

ความรู้สึก พดูสรุปใจความสาํคญั ความคิดเห็นเก่ียวกบั กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน สถานการณ์ใน

ชีวติประจาํวนัและสถานการณ์จริง สถานการณ์จาํลอง ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 

อ่านประโยคขอ้ความท่ีไม่ใช่ความเรียง บทร้อยกรอง บทละครสั้น ๆ ไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน และการใช้

พจนานุกรม 

เขียนบนัทึก เขียนสรุป เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนนาํเสนอขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เขียนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ินประเทศชาติ สืบคน้ คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ 

จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาในการส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ไดค้ล่องแคล่วและ

เหมาะสม 

 รหสัตวัช้ีวดั 

ต 1.1  ม.4/2 ม.4/3 

ต 1.2  ม.4/3  ม.4/5 

ต 1.3  ม.4/2  ม.4/3 

ต 2.1  ม.4/3 

ต 2.2  ม.4/1 

ต 3.1  ม.4/1 

ต 4.2  ม.4/1 ม.4/2 

รวม 11 ตัวช้ีวดั 
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อ 32101  ภาษาองักฤษ  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5  ภาคเรียนที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จาํนวน 1.0 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาขอ้ความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  บทละครสั้ น  การจบัใจความ  การสรุปความ  การ

ตีความ  การวิเคราะห์ความ  และการแสดงความคิดเป็นเก่ียวกบัสารคดี  บนัเทิงคดี  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เร่ือง

ต่างๆ  ใกลต้วั  ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นต่างๆ    ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  การใช้คาํ

ขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํช้ีแจง  คาํอธิบาย  การใชภ้าษา  นํ้าเสียง  และกริยาท่าทางเหมาะกบัระดบับุคคล  โอกาส  สถานท่ี  

ตามมารยาทสังคม  และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  การอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค  

ขอ้ความ  สํานวน  คาํพงัเพย  สุภาษิต  บทกลอนของภาษาต่างประเทศ  และภาษาไทย  การวิเคราะห์/อภิปรายความ

เหมือนและ  ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความเช่ือ  และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทยนาํไปใช้อย่างมี

เหตุผล   

โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  

กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  การใชเ้ทคโนโลยี  และการเขา้ร่วม/แนะนาํจดักิจกรรม

ทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

เพื่อใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาองักฤษ  มีความรักชาติ  ศาสน์กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต     มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยู่

อยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

 

ตัวช้ีวดั 

ต 1.1   ม 5/2, ม 5/4 

ต 1.2   ม 5/1, ม 5/2 

ต 1.3   ม 5/1 

ต 2.1   ม 5/1, ม 5/3 

ต 2.2  ม 5/1, ม 5/2    

รวม  9  ตัวช้ีวดั 
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อ 32102   ภาษาองักฤษ  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5          ภาคเรียนที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาขอ้ความข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  บทละครสั้น  การจบัใจความ           สรุปความ  ตีความ  

วเิคราะห์ความ  และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสารคดี  บนัเทิงคดี  การใชข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  เร่ืองต่างๆใกลต้วั  

ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นท่ีอยูใ่น     ความสนใจของสังคม  การใชค้าํขอร้อง  คาํแนะนาํ  คาํ

ช้ีแจง  คาํอธิบาย  การพูดและการเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูลการบรรยาย  การเปรียบเทียบ  การแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ือง  ประเด็น  ข่าว  เหตุการณ์  การใชภ้าษา  นํ้าเสียง  กริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  โอกาส  สถานท่ี  

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  การอธิบาย  การเปรียบเทียบ  โครงสร้างประโยค  ขอ้ความ  

สํานวน  คาํพงัเพย  สุภาษิต  บทกลอน  ของภาษาองักฤษและภาษาไทย  การสืบค้น        การค้นควา้  รวบรวม  

วิเคราะห์  สรุปความรู้  ขอ้มูล  จากส่ือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  การเผยแพร่  การ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล  ข่าวสารโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ  เป็นภาษาองักฤษ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  

กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  การใชเ้ทคโนโลยี  และการเขา้ร่วม/แนะนาํจดักิจกรรม

ทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

เพื่อใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาองักฤษ  มีความรักชาติ  ศาสน์กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต     มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  

อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  

ตัวช้ีวดั 

ต 1.1   ม 5/2, ม 5/4 

ต 1.2   ม 5/1, ม 5/2 , ม 5/4 

ต 2.1   ม 5/1, ม 5/3 

ต 2.2  ม 5/1 

ต 4.2   ม 5/1 , ม 5/2 

ต 4.1   ม.5/1     

รวม  11 ตัวช้ีวดั 
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อ 33101   ภาษาองักฤษ  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       ภาคเรียนที ่1 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยใชค้าํศพัท ์ สาํนวน โครงสร้าง ฟังเร่ืองราวท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี 

เพื่อใหป้ฏิบติัตาม จบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ ตีความ แสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดฟั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผล   

อธิบายความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ สาํนวน คาํพงัเพย บทกลอนของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย แลกเปล่ียนขอ้มูล แสดงความตอ้งการ เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ  ในตอบรับและปฏิเสธ การใหค้วาม

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ใหเ้หตุผล พูดอภิปราย ความคิด ความเช่ือ ความเหมือน

และความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา อธิบาย/อภิปรายวถีิชีวติ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมา

ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จาํลอง ท่ีเกิดข้ึนใน

หอ้งเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

อ่านบทร้อยกรอง บทละครสั้นๆ เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงไดถู้กตอ้งตามหลกัการ

อ่าน   

เขียนขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เขียนสรุปใจความสาํคญั 

คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์ และ

สรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษา

ในการส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ไดค้ล่องแคล่วและเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.6/4     ต 1.2  ม.6/4  ม.6/5 

ต 1.3  ม.6/2     ต 2.1  ม.6/2 

ต 2.2  ม.6/1  ม.6/2    ต 3.1 ม.6/1 

ต 4.1  ม.6/1     ต 4.2  ม.6/2 

 

รวม  10 ตัวช้ีวดั 
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อ 33102   ภาษาองักฤษ  6 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6     ภาคเรียนที ่2 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยใชค้าํศพัท ์ สาํนวน โครงสร้าง ฟังเร่ืองราวท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี 

เพื่อใหป้ฏิบติัตาม จบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ ตีความ แสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดฟั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผล   

อธิบายความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ สาํนวน คาํพงัเพย บทกลอนของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย แลกเปล่ียนขอ้มูล พดูขอร้องแนะนาํ ช้ีแจง อธิบายแสดงความตอ้งการ เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ  ใน

ตอบรับและปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ใหเ้หตุผล พดูอภิปราย 

ความคิด ความเช่ือ ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

อ่านบทร้อยกรอง บทละครสั้นๆ เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงไดถู้กตอ้งตามหลกัการ

อ่าน  อ่านจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น 

เขียนขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เขียนสรุปใจความสาํคญั 

เขียนใหเ้หตุผลประกอบและยกตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์และเหตุผลและเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน สังคมและ

โลก เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาในการส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ไดค้ล่องแคล่วและเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 

ต 1.1 ม.6/4 

ต 1.2  ม.6/4 

ต 1.3  ม.6/2 

ต 1.3 ม.6/3 

ต 3.1  ม 6/1 

ต 4.1  ม.6/1 

 

รวม 6 ตัวช้ีวดั 
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สาระเพิม่เตมิ 
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อ30201  ภาษาองักฤษฟัง –พูด  1  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

ใชภ้าษา     ท่าทาง    นํ้าเสียง     เหมาะสมตามมารยาทสังคม   ใชภ้าษาท่ีเก่ียวกบัคาํสั่ง  คาํขอร้อง   คาํช้ีแจง   

คาํบรรยาย   คาํแนะนาํ   สารสนเทศและคู่มือต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ   ขอ้มูล   ข่าวสาร   บทความ   

สารคดี   บนัเทิงคดี  จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ใชภ้าษาแสดงความตน้ตตคิดเห็นต่อวฒันธรรม  ประเพณี 

และความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  แสดงความตอ้งการ      เจรจาต่อรอง     นาํเสนอเร่ืองราว    รายงานเก่ียวกบั

ประสบการณ์  และเหตุการณ์ทัว่ไปใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กบับุคคลในสถานศึกษา และชุมชน 

 โดยการฝึกทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟังและการพดู     เก่ียวกบัการใชค้าํสั่ง    คาํขอร้อง   คาํช้ีแจง    คาํ

บรรยาย     คาํแนะนาํ       สารสนเทศ      ฝึกสนทนาในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ    ขอ้มูล     ข่าวสาร    

บทความ     บนัเทิงคดี    นาํเสนอรายงานเก่ียวกบัประสบการณ์ต่างๆ  และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 

 เพื่อใหต้ระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน   ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  มีความใฝ่รู้      

ใฝ่เรียน     มีวินยัในตนเอง     มีความซ่ือสัตย ์    มุ่งมัน่ในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   และนาํความรู้  ความเขา้ใจ  

เก่ียวกบัภาษามาประยกุตใ์นการพฒันาตนเองครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

 ผลการเรียนรู้ 

1.   ใชภ้าษาเพื่อส่ือสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษา   ทอ้งถ่ิน และชุมชนได ้

2.    เขา้ใจภาษาท่าทาง  นํ้าเสียง   พดูโตต้อบในเร่ืองคาํสั่ง   คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ   บรรยาย  

       สารสนเทศ  และคู่มือต่างๆได ้

3.    นาํเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั  ขอ้ความ  ขอ้มูล   ข่าวสาร   บทความ   สารคดี  บนัเทิงคดี 

       จาก ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได ้

       4.   พดูเก่ียวกบัเร่ืองราว   รายงาน    ประสบการณ์   และเหตุการณ์ทัว่ไปได ้

5.    ใชภ้าษา และท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล   และวฒันธรรมของ 

       เจา้ของภาษา ได ้

6.    บอกเหตุผลความเป็นมาของวนัสาํคญั เทศกาล และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ได ้

7.   ใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้

 

8.   ใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในรูปแบบต่างๆกบับุคคลในสถานศึกษา  ชุมชน ในการปฏิบติังาน   

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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       และทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

9.    ตระหนกัในคุณค่าของภาษา    และวฒันธรรมท่ีเรียน    และนาํความรู้   ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

ภาษาและวฒันธรรมมาประยุกตใ์นการพฒันา ตนเอง   ครอบครัว   ชุมชน  และสังคมได ้

 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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อ30202  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน  ตีความ  วิเคราะห์  

ขอ้ความ  ขอ้มูล  ข่าวสารบทความ  สารคดี  บนัเทิงคดี  ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ  จาก

ส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออีเล็กทรอนิกส์  หวัขอ้ต่างๆ เก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียนส่ิงแวดลอ้ม  อาหาร  เคร่ืองด่ืม   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล    เวลาวา่งและสวสัดิการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   สามารถนาํเสนอขอ้มูล   ความคิด

รวบยอด และความคิดเห็น  นาํความรู้ดา้นภาษา ร่วมกิจกรรมนาํความรู้ดา้นภาษาไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ เขา้ร่วม

กิจกรรมนาํความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมไปใชท้ั้งเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในการแสวงหาความรู้

เพื่อขยายโลกทศัน์เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

2. แสดงความคิดเห็นจากเน้ือหาท่ีอ่าน เช่น บทความ สารคดี ส่ือส่ิงพิมพ ์

หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

3. อ่านและเขียน นาํเสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต  

ปัจจุบนั อนาคต 

4. เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาต่าง ประเทศ ในการแสวงหาความรู้ การเขา้สู่สังคมและ 

อาชีพ 

5. ภาษาในการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ กบับุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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อ30203  ภาษาองักฤษฟัง –พูด  2 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2   

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

ใชภ้าษา     ท่าทาง    นํ้าเสียง     เหมาะสมตามมารยาทสังคม   ใชภ้าษาท่ีเก่ียวกบัคาํสั่ง  คาํขอร้อง   คาํช้ีแจง   

คาํบรรยาย   คาํแนะนาํ   สารสนเทศและคู่มือต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ   ขอ้มูล   ข่าวสาร   บทความ   

สารคดี   บนัเทิงคดี  จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ใชภ้าษาแสดงความคิดเห็นต่อวฒันธรรม  ประเพณี และ

ความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  แสดงความตอ้งการ      เจรจาต่อรอง     นาํเสนอเร่ืองราว    รายงานเก่ียวกบั

ประสบการณ์  และเหตุการณ์ทัว่ไปใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กบับุคคลในสถานศึกษา และชุมชน 

 โดยการฝึกทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟังและการพดู     เก่ียวกบัการใชค้าํสั่ง    คาํขอร้อง   คาํช้ีแจง    คาํ

บรรยาย     คาํแนะนาํ       สารสนเทศ      ฝึกสนทนาในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ    ขอ้มูล     ข่าวสาร    

บทความ     บนัเทิงคดี    นาํเสนอรายงานเก่ียวกบัประสบการณ์ต่างๆ  และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม 

 เพื่อใหต้ระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน   ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  มีความใฝ่รู้      

ใฝ่เรียน     มีวินยัในตนเอง     มีความซ่ือสัตย ์    มุ่งมัน่ในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   และนาํความรู้  ความเขา้ใจ  

เก่ียวกบัภาษามาประยกุตใ์นการพฒันาตนเองครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

 ผลการเรียนรู้ 

1.   ใชภ้าษาเพื่อส่ือสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษา   ทอ้งถ่ิน และชุมชนได ้

2.    เขา้ใจภาษาท่าทาง  นํ้าเสียง   พดูโตต้อบในเร่ืองคาํสั่ง   คาํขอร้อง  คาํแนะนาํ   บรรยาย  

       สารสนเทศ  และคู่มือต่างๆได ้

3.    นาํเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั  ขอ้ความ  ขอ้มูล   ข่าวสาร   บทความ   สารคดี  บนัเทิงคดี 

       จาก ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได ้

       4.   พดูเก่ียวกบัเร่ืองราว   รายงาน    ประสบการณ์   และเหตุการณ์ทัว่ไปได ้

5.    ใชภ้าษา และท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล   และวฒันธรรมของ 

       เจา้ของภาษา ได ้

6.    บอกเหตุผลความเป็นมาของวนัสาํคญั เทศกาล และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ได ้

7.   ใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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8.   ใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในรูปแบบต่างๆกบับุคคลในสถานศึกษา  ชุมชน ในการปฏิบติังาน   

       และทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

9.    ตระหนกัในคุณค่าของภาษา    และวฒันธรรมท่ีเรียน    และนาํความรู้   ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

       ภาษาและวฒันธรรมมาประยกุตใ์นการพฒันา ตนเอง   ครอบครัว   ชุมชน  และสังคมได ้

  

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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อ30204  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2  

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

 อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน  ตีความ  วิเคราะห์  

ขอ้ความ  ขอ้มูล  ข่าวสารบทความ  สารคดี  บนัเทิงคดี  ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ  จาก

ส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออีเล็กทรอนิกส์  หวัขอ้ต่างๆ เก่ียวกบัตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียนส่ิงแวดลอ้ม  อาหาร  เคร่ืองด่ืม   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล    เวลาวา่งและสวสัดิการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   สามารถนาํเสนอขอ้มูล   ความคิด

รวบยอด และความคิดเห็น  นาํความรู้ดา้นภาษา ร่วมกิจกรรมนาํความรู้ดา้นภาษาไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ เขา้ร่วม

กิจกรรมนาํความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมไปใชท้ั้งเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในการแสวงหาความรู้

เพื่อขยายโลกทศัน์เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

2. แสดงความคิดเห็นจากเน้ือหาท่ีอ่าน เช่น บทความ สารคดี ส่ือส่ิงพิมพ ์

หรือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 

3. อ่านและเขียน นาํเสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต  

ปัจจุบนั อนาคต 

4. เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาต่าง ประเทศ ในการแสวงหาความรู้ การเขา้สู่สังคมและ 

อาชีพ 

5. ภาษาในการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ กบับุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 

รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
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อ30206   ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 1 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6        จํานวน 1.0 หน่วยกติ   

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน                 ภาคเรียนที ่1 

 

คําอธิบายรายวชิา  

 มีความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัภาษาพดู การฟัง  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษดว้ยประโยค

และคาํศพัทท่ี์หลากหลายมากข้ึนในการใชชี้วติประจาํวนั   

การใชภ้าษาองักฤษกบัชาวต่างชาติและการใชภ้าษาองักฤษในการเดินทางท่องเท่ียว และสามารถเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆได ้

เกิดเจตคติท่ีดีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศและสามารถใหบ้ริการการท่องเท่ียวต่างๆดว้ยความถูกตอ้ง

และความเตม็ใจ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1.สามารถส่ือความหมาย  ความคิด  และส่ือสารกบัชาวต่างประเทศได ้

 2.สามารถนาํคาํศพัทใ์หม่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 3.สามารถนาํความรู้เก่ียวกบับทสนทนาต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการเดินทางท่องเท่ียวไปปรับใชไ้ดใ้นสถานการณ์

จริง 

 4.รู้และเขา้ใจหลกัไวยากรณ์องักฤษ (Grammar) และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามแบบแผนของเจา้ของ ภาษา 

 5.รู้และสามารถแนะนาํแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศได ้

 6.เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  และแนวปฏิบติัของเจา้ของภาษา 

 

 

 

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       221 

อ30207   ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 2 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6        จํานวน 1.0 หน่วยกติ     เวลา  40  

ช่ัวโมง/ภาคเรียน      ภาคเรียนที ่1    

 

คําอธิบายรายวชิา  

      มีความรู้  ความเขา้ใจ  และนาํทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษมาใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่วและถูกตอ้ง สามารถใชภ้าษาองักฤษสนทนา  

      ใหข้อ้มูล แนะนาํและส่ือสารกบัชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในทอ้งถ่ิน จงัหวดั ภูมิภาค 

ประเทศและต่างประเทศได ้

      เกิดเจตคติท่ีดีและตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจาํวนั ภาคภูมิใจในสถานท่ี

ท่องเท่ียวในประเทศของตนเองและเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจแก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติได ้

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 

1.สามารถส่ือความหมาย  ความคิด  และส่ือสารกบัชาวต่างประเทศได ้

 2.สามารถนาํคาํศพัทใ์หม่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 3.สามารถนาํความรู้เก่ียวกบับทสนทนาต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการเดินทางท่องเท่ียวไปปรับใชไ้ดใ้นสถานการณ์

จริง 

 4.รู้และเขา้ใจหลกัไวยากรณ์องักฤษ (Grammar) และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามแบบแผนของเจา้ของ  ภาษา 

 5.รู้และสามารถแนะนาํแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศได ้

 6.เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  และแนวปฏิบติัของเจา้ของภาษา 

7. นาํเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตนเองได ้

8. นาํเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศของตนเองได ้

 

รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 
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อ30211  องักฤษอ่านเชิงวเิคราะห์  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิคส์ศึกษาหาความรู้จากส่ือประเภทต่างๆท่ีไม่ใช่ความเรียงขอ้ความขอ้มูล

ข่าวสารจากส่ือฟังพดูอ่านเขียนขอ้มูลข่าวสารบทความท่ีเป็นความเรียงบทเพลงบทกลอนไดเ้ขา้ใจฟังอ่านตีความเร่ืองท่ี

ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและนาความรู้มาใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณมีทกัษะในการส่ือสารทางภาษาแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารแสดงความคิดเห็นโดยใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนาเสนอความ

คิดเห็นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในการทางานจดัการดา้นการเรียนการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

2. ฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองหาความเพลิดเพลินเป็น

พื้นฐานในการทางานและประกอบอาชีพ 

3. เขา้ใจกระบวนการอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความประเภทแสดงเหตุและผล (Cause and Effect) สรุปใจความ

สาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านบอกสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนของผูเ้ขียนไดแ้ละจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนไดถู้กตอ้ง 

4. เขา้ใจกระบวนการอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความประเภทการเปรียบเทียบและการแสดงความขดัแยง้ 

(Comparison and Contrast) สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านบอกความเหมือนและความแตกต่างไดถู้กตอ้ง 

5. เขา้ใจภาษาต่างประเทศในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารบริการกิจกรรมสินคา้ต่างๆงานอาชีพในรูปแบบท่ี

เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ 

6. ตีความสรุปความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความขอ้มูลข่าวสารบทความสารคดีบนัเทิงคดีบทเพลง

บทกลอนท่ีซบัซอ้นข้ึนจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละอ่ืนๆ 

7. ใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเพื่อขยายโลกทศัน์จาก

แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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อ30214  ภาษาองักฤษการละคร 1 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6      จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      ภาคเรียนที ่1   

  

คําอธิบายรายวชิา 

เรียนรู้การใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละการจินตนาการ โดยการใชภ้าษาองักฤษและแนวทางการใชภ้าษาองักฤษ

เพื่อการเรียนรู้วชิาอ่ืน ๆ เรียนคาํศพัทใ์หม่ ๆ และใชแ้นวทางการละครเพื่อเป็นการทบทวน 

ฝึกคาํศพัท ์จากบทกลอน นิทานอีสปและกวต่ีางๆ 

 เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัเทพนิยาย และแสดงละครตามบทบาทอยา่งง่ายๆได ้พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการ

เขียนบทรายการ นิทาน ความเรียง บทละคร การแสดงดนตรี การเตน้รา  

มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษและเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้   

1. นกัเรียนเขา้ใจตาํแหน่งต่าง ๆ บนเวที  

2. นกัเรียนสามารถแสดงบทละคร เทพนิยายอยา่งง่ายได ้ 

3. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์บทความ บทกว ีคาํคม โดยใชค้วามคิดของตวัเองได ้

4. นกัเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกความกลา้แสดงออก  

 

 

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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อ30215  ภาษาองักฤษการละคร 2 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1   

  

คําอธิบายรายวชิา 

ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการในการใชภ้าษาองักฤษ และใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการเขียนบทละคร

สั้น ๆ หวัขอ้ของบทละครเก่ียวกบัการโฆษณาทางโทรทศัน์ วทิย ุดนตรี และอ่ืน ๆ  

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการพูดภาษาองักฤษและใชภ้าษาท่าทางเพื่อการส่ือสาร ฝึกการควบคุมเวที การออกคา

สั่ง เทคนิคการแสดง และการนาํเสนอขอ้มูล เนน้การฝึกพูดภาษาองักฤษและการใชภ้าษาท่าทางขณะพดูส่ือสาร เรียนรู้

เร่ืองการทาภาพยนตร์ การวเิคราะห์บทภาพยนตร์ และกาํกบัตวัละคร ฝึกการทาํงานกลุ่ม เตรียมการแสดงละคร การ

แสดงดนตรีและการแสดงต่าง ๆ  

 ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการใชภ้าษาองักฤษและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

ผลการเรียนรู้  

1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์และเขา้ใจภาพยนตร์ท่ีมีบทสนทนาภาษาองักฤษได ้ 

2. นกัเรียนสามารถกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัตวัละครในบทละครได ้ 

3. นกัเรียนสามารถนาํเสนอบทบาทตวัละครหลากหลาย 

4. นกัเรียนเขา้ใจความรู้เก่ียวกบัการใชมุ้มกลอ้งบนัทึกภาพการแสดงและสามารถอธิบายความแตกต่างของ

อารมณ์ตวัละครได ้ 

5. นกัเรียนสร้างสรรคง์านละครท่ีมีคุณภาพและพร้อมในการแสดงได ้

6. นกัเรียนสามารถนาเสนอบทบาทตวัละครหลากหลาย  

7. นกัเรียนสามารถนาํเสนอการละครในรูปแบบหลากหลาย  

8. นกัเรียนสามารถเลือกชุดแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัตวัละคร  

9. นกัเรียนสามารถนาํเสนอละครภาษาองักฤษได ้ 

10. นกัเรียนสามารถวจิารณ์การทางานของตนเองผา่นแถบบนัทึกวดีีทศัน์  

 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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อ30216  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติประจําวนั 1  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1   

  

คําอธิบายรายวชิา 

               พฒันาทกัษะการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียน เร่ืองราวจากส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ คาํบรรยายลกัษณะ

บุคคล และส่ิงของ คาํแนะนาํ สุขภาพโดยฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนและทกัษะยอ่ยของกระบวนการนั้นๆ  ใชภ้าษาส่ือสาร

เพื่อรับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆท่ีหลากหลาย  และการเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิคส์  โดย

ใชค้าํศพัท ์ สาํนวน วลี ประโยค โครงสร้างทางภาษาถ่ายโอนขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านและฟัง ใชภ้าษาส่ือสารไดถู้กตอ้ง

ตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพ รวมทั้งดาํเนินการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง เหมาะสมกบักาลเทศะและมารยาททางสังคมตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ตลอดจนมีความมัน่ใจในการใช้

ภาษา และ เห็นคุณค่าในการนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจาํวนั      

ผลการเรียนรู้ 

1. มีทกัษะในการฟังประโยค ขอ้ความ เร่ืองราวต่างๆ โดยสามารถตีความ  วิเคราะห์ส่ิงท่ีฟัง นํ้าเสียง 

กริยา ท่าทาง และสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาพวาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. พดูตามระดบักลไก   พดูอยา่งมีความหมายและสนทนาตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ 

เหมาะสม 

3. อ่านขอ้ความ และ เร่ืองสั้นๆ เพื่อหาใจความสาํคญัหรือรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน  โดยสามารถพดู 

แสดงความคิดเห็นจากการวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านและ สรุปเร่ือง 

4. เขียนคาํศพัท ์ประโยค ขอ้ความ และ จดหมายส่ืออิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เพื่อส่ือสารและเปล่ียน 

ขอ้มูล โดยใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. สร้างสรรคภ์าษาในการสนทนาและเปล่ียนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใช ้

คาํศพัทส์าํนวน โครงสร้างทางภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาททางสังคม 

6. มีความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนและเห็นคุณค่าในการนาํ 

ภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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อ30217  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติประจําวนั 2  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2   

  

คําอธิบายรายวชิา 

 พฒันาทกัษะการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียน โดยฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนและทกัษะยอ่ยของกระบวนการ

พฒันาการรับสารและการส่งสารโดยฝึกจบัใจความสาํคญัสรุปความวเิคราะห์วจิารณ์และประเมินค่าฝึกทกัษะการคิด

รวบรวมความรู้ความคิดประสบการณ์จากการฟังการดูและการอ่านแลว้นาํเสนอดว้ยการพดูการถ่ายโอนเป็นรูปภาพ

หรือสัญลกัษณ์ และการเขียนอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์โดยใชค้าํศพัท ์ สาํนวน ประโยค และโครงสร้างทาง

ภาษาไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารและดาํเนินการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เหมาะสม

กบักาลเทศะและมารยาททางสังคมตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกความสาํคญั แนะนาํ และ เขา้ร่วมกิจกรรมใน

วนัสาํคญัและประเพณีของเจา้ของภาษา นาํเสนอขอ้มูลและความคิดอยา่งเป็นระบบ มีความมัน่ใจในการใชภ้าษาและ

เห็นคุณค่าในการนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจาํวนั      

ผลการเรียนรู้ 

1. ฟัง ประโยค ขอ้ความ เร่ืองราวต่างๆโดยสามารถตีความ  วเิคราะห์ส่ิงท่ีฟัง นํ้าเสียงกริยา ท่าทาง และ 

สรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพดู และภาพวาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. พดูเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  และพดูบรรยายภาพหรือ 

สถานการณ์แลว้ใหเ้พื่อนวาดภาพตามท่ีพดู   

3. อ่านขอ้ความ และ เร่ืองสั้นๆ เพื่อหาใจความสาํคญัหรือรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน  โดยสามารถพดู 

แสดงความคิดเห็นจากการวเิคราะห์เร่ืองและ สรุปเร่ืองท่ีอ่าน 

4. เขียนคาํศพัท ์ประโยค ขอ้ความ และ จดหมายส่ืออิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เร่ืองสั้นๆ เพื่อส่ือสารและ 

เปล่ียนขอ้มูล โดยใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. สร้างสรรคภ์าษาในการสนทนาและเปล่ียนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใช ้

คาํศพัทส์าํนวน โครงสร้างทางภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาททางสังคม 

6. บอกความสาํคญั แนะนาํ และเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสาํคญัและประเพณีของเจา้ของภาษา 

 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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อ30218  ภาษาองักฤษเพือ่การแปล  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4-6      จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

  

 อ่านตีความถอดความและแปลประโยคจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในหวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบัชีวติประจาวนัส่ิง

ใกลต้วัความรู้ทัว่ไปบนัเทิงคดีและเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนเพื่อถ่ายทอดความคิดและความหมาย

จากภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงไดต้รงกบัวฒันธรรมการใชภ้าษาของบทแปลรวมทั้งการเห็นคุณประโยชน์และคุณค่า

ของงานแปลของตนเองและผูอ่ื้น 

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจตีความถอดความและแปลประโยคจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในหวัขอ้เร่ืองต่างๆเก่ียวกบัชีวติประ

จาวนัส่ิงใกลต้วัความรู้ทัว่ไปบนัเทิงคดีรวมทั้งเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน 

2. วเิคราะห์ความถูกตอ้งและเหมาะสมในบทแปลต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ถ่ายทอดความคิดและความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงไดต้รงกบัวฒันธรรมการใชภ้าษาของบท

แปลนั้น 

4. มีความซาบซ้ึงภูมิใจเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานแปลของตนเองและของผูอ่ื้น 

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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อ30219  มัคคุเทศก์น้อย  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ศึกษาความหมายและจุดประสงคข์องการเรียนเร่ืองการท่องเท่ียวมีความรู้ดา้นภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์

วฒันธรรมและประเพณีและสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตสามารถเผยแพร่ขอ้มูลและสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดั

ภูเก็ตแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยสามารถพดูสนทนาส่ือสารใชค้าศพัทส์านวนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม

ตลอดจนเก็บรวบรวมความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ

ท่องเท่ียวของจงัหวดั 

 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะการเป็นมคัคุเทศกส์ามารถพดูแนะนาประวติัศาสตร์วฒันธรรมและประเพณีและ

สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความสาํคญัของการท่องเท่ียวได ้

2. อธิบายความสาํคญัของการศึกษาดา้นประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินได ้

3. ตอบคาถามเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ินได ้

4. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตได ้

5. มีความรู้คาศพัทเ์ก่ียวกบัการท่องเท่ียวและสามารถนาไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. มีทกัษะการแนะนาการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตได ้

 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       229 

จ31201  ทกัษะภาษาจีน1  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

 ฟังเสียงท่ีเปรียบเทียบเสียงท่ีใกลเ้คียงกนัโดยสามารถแยกเสียงไดถู้กตอ้ง  ออกเสียงและสามารถเขียนโดย

เปล่ียนระบบเสียงภาษาจีนเป็นภาษาจีนไดถู้กตอ้ง  ฟังเสียงแลว้เติมพยญัชนะจีนได ้ พดูคาํหรือกลุ่มคาํภาษาจีนไดค้ล่อง  

อ่านภาษาจีนเป็นประโยค  เขียนแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาจีนได ้ รู้ขั้นตอนในการเขียนลาํดบัขีดภาษาจีนแลว้

เขียนไดถู้กตอ้ง 

 เนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัสาํคญัในการฝึกทกัษะทางภาษาจีนดา้นการฟัง-เขียนภาษาจีน   ควบคู่กบัการฝึกทกัษะทาง

ภาษาจีนทั้ง๔ดา้น คือ การฟัง   การพูด   การอ่าน และการเขียน   มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน  มี

ทศันคติท่ีดี   เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน   มีวนิยั   ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษา  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  มีองค์

ความรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสาํนึก   ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการ

ใชภ้าษาจีน 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนฟังเสียงท่ีเปรียบเทียบเสียงใกลเ้คียงกนัได ้และสามารถแยกเสียงไดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนออกเสียงและเขียนระบบเสียงภาษาจีนเป็นภาษาจีนได ้

3. นกัเรียนพดูคาํหรือกลุ่มคาํภาษาจีนไดค้ล่อง 

4. นกัเรียนอ่านประโยคภาษาจีนได ้

5. รู้ขั้นตอนในการเขียนลาํดบัขีดภาษาจีนแลว้เขียนไดถู้กตอ้ง 

 

 

รวม    5   ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 
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จ31202  ทกัษะภาษาจีน2  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2  

  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเร่ืองหลกัการออกเสียง สัทอกัษรจีนระบบ พนิอิน เสียงพยญัชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยกุต ์ววิฒันาการ 

ตวัอกัษรจีน บทสนทนาเก่ียวกบัการเช้ือเชิญผูม้าเยีย่มเยอืน การสนทนาเร่ืองงานอดิเรก การเช้ือเชิญแขกรับประทาน

อาหารและรูปประโยคของบทสนทนา การฝึกเขียนภาษาจีนตาม บทสนทนาในหวัขอ้ขา้งตน้ มีทกัษะในการออกเสียง

ภาษาจีนตามระบบสัทอกัษรจีน และพดูสนทนาเก่ียวกบัการเช้ือเชิญ ผูม้าเยีย่มเยอืน การสนทนาเร่ืองงานอดิเรก การเช้ือ

เชิญแขกรับประทานอาหาร การคา้ขายและการสอบถามราคา การถาม การแนะนาํ มีทกัษะในการเขียนประโยคตาม

หลกัการเขียนอกัษรจีนตามกฎพื้นฐานการเขียนตวัอกัษรจีน  

เนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัสาํคญัในการฝึกทกัษะทางภาษาจีนดา้นการฟัง-เขียนภาษาจีน   ควบคู่กบัการฝึกทกัษะทาง

ภาษาจีนทั้ง๔ดา้น คือ การฟัง   การพดู   การอ่าน และการเขียน      มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน  มี

ทศันคติท่ีดี   เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน   มีวินยั   ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษาผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  

มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสาํนึก   ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม

ในการใชภ้าษาจีน 

ผลการเรียนรู้         

 

๑. อธิบายเร่ืองหลกัการออกเสียงภาษาจีนตามหลกัสัทอกัษรจีน 

๒. ออกเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ในภาษาจีนไดถู้กตอ้ง 

๓. พดูคุยสนทนาภาษาจีนในหวัขอ้ งานอดิเรก การเช้ือเชิญแขก การคา้ขาย  ถามราคา ได ้

๔. สามารถเขียนคาํภาษาจีนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนตวัอกัษรจีน 

๕. สามารถอธิบายรูปประโยคของบทสนทนาขา้งตน้ได ้

 

 

รวม    5   ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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จ33201  ทกัษะภาษาจีน3  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

ศึกษาวธีิการใชพ้จนานุกรมภาษาจีน-ไทย   ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยใชค้าํศพัท ์สาํนวนภาษา 

โครงสร้างประโยคบอกเล่าและประโยคคาํถามระดบัพื้นฐาน  คาํสั่ง คาํขอร้อง คาํแนะนาํและคาํช้ีแจงท่ีใชบ้่อยๆ ใน

หอ้งเรียน  และบทสนทนาสั้นๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนัของตนเอง ชุมชนและสังคม 

เนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัสาํคญัในการฝึกทกัษะทางภาษาจีนดา้นการฟัง-เขียนภาษาจีน   ควบคู่กบัการฝึกทกัษะทาง

ภาษาจีนทั้ง๔ดา้น คือ การฟัง   การพดู   การอ่าน และการเขียน          มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน  มี

ทศันคติท่ีดี   เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน   มีวินยั   ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษาผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  

มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสาํนึก   ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม

ในการใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้     

1. ศึกษาวธีิการใชพ้จนานุกรมภาษาจีน-ไทย  

2. อ่านและเขียนคาํ กลุ่มคาํลกัษณะนามต่างๆ  โครงสร้างประโยคท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

3. อ่านประโยคภาษาจีนโดยใชน้าํเสียงและเวน้วรรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. อ่านและเขียนประโยคคาํสั่ง และประโยคขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียนได ้

5. พดูออกคาํสั่งง่ายในหอ้งเรียนไดอ้ยา่งสุภาพ 

6. พดูแนะนาํตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและบุคคลใกลต้วัได ้

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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จ32201  ทกัษะภาษาจีน3  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1  

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

ศึกษาวธีิการใชพ้จนานุกรมภาษาจีน-ไทย   ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยใชค้าํศพัท ์สาํนวนภาษา 

โครงสร้างประโยคบอกเล่าและประโยคคาํถามระดบัพื้นฐาน  คาํสั่ง คาํขอร้อง คาํแนะนาํและคาํช้ีแจงท่ีใชบ้่อยๆ ใน

หอ้งเรียน  และบทสนทนาสั้นๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนัของตนเอง ชุมชนและสังคม 

เนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัสาํคญัในการฝึกทกัษะทางภาษาจีนดา้นการฟัง-เขียนภาษาจีน   ควบคู่กบัการฝึกทกัษะทาง

ภาษาจีนทั้ง๔ดา้น คือ การฟัง   การพดู   การอ่าน และการเขียน          มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน  มี

ทศันคติท่ีดี   เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน   มีวินยั   ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษาผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  

มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสาํนึก   ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม

ในการใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้     

1. ศึกษาวธีิการใชพ้จนานุกรมภาษาจีน-ไทย  

2. อ่านและเขียนคาํ กลุ่มคาํลกัษณะนามต่างๆ  โครงสร้างประโยคท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

3. อ่านประโยคภาษาจีนโดยใชน้าํเสียงและเวน้วรรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. อ่านและเขียนประโยคคาํสั่ง และประโยคขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียนได ้

5. พดูออกคาํสั่งง่ายในหอ้งเรียนไดอ้ยา่งสุภาพ 

6. พดูแนะนาํตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและบุคคลใกลต้วัได ้

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
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จ32202  ทกัษะภาษาจีน 4  

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2  

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคหรือบทสนทนาสั้ นๆ เก่ียวกบัอาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัว วนัสาํคญัต่างๆ  สินคา้ บริการ สกุลเงิน และอาชีพ เพื่อใชใ้นการส่ือสารอ่าน เขียนและแปลกลุ่มคาํท่ีซบัซ้อน

ข้ึนได ้ เขียนประโยคตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้ สนทนาเก่ียวกบับุคคล และส่ิงต่างๆรอบตวั โดยใชภ้าษาไดเ้หมาะสม  

เพื่อแสดงความตอ้งการหรือแสดงความคิดเห็น  ฝึกการจบัใจความสําคญัและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของประโยคใน

ขอ้ความ 

เนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัสาํคญัในการฝึกทกัษะทางภาษาจีนดา้นการฟัง-เขียนภาษาจีน   ควบคู่กบัการฝึกทกัษะทาง

ภาษาจีนทั้ง๔ดา้น คือ การฟัง   การพดู   การอ่าน และการเขียน      มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน  มี

ทศันคติท่ีดี   เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน   มีวินยั   ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษาผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  มีองค์

ความรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก   ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการ

ใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้  

1. นกัเรียนอ่านและเขียนคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งจดจาํความหมายและหลกัการใชไ้ด ้

2. นกัเรียนอ่าน เขียนและแปลกลุ่มคาํท่ีซบัซอ้นข้ึนได ้

3. นกัเรียนนาํประโยคคาํสั่งและคาํขอร้องไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4. นกัเรียนเขียนประโยคตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้

5. นกัเรียนจบัใจความสาํคญัเก่ียวกบับทสนทนาท่ีฟังได ้

6. นกัเรียนปฏิบติัตามคาํแนะนาํ คาํอธิบายตามสถานการณ์และสถานท่ีต่างๆได ้

7. นกัเรียนสนทนาเก่ียวกบับุคคล และส่ิงต่างๆรอบตวั โดยใชภ้าษาไดเ้หมาะสม 

 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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จ33201  ทกัษะภาษาจีน 5 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1 

  

คําอธิบายรายวชิา 

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ตีความ อ่าน-เขียนคาํลกัษณะนามต่างๆไดแ้ละแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั การ

ซ้ือของ อาหาร และเคร่ืองด่ืม เวลา สุขภาพ การบริการ การท่องเท่ียว เร่ืองราว และสถานการณ์ต่างๆ และพูดแนะนาํ

ตนเอง สมาชิกในครอบครัว  เพื่อน  และบุคคลใกลต้วัได ้ สามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั ชุมชน สังคม  อ่านและ

เขียนประโยคคาํสั่ง  ประโยคขอร้องไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  

เนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัสาํคญัในการฝึกทกัษะทางภาษาจีนดา้นการฟัง-เขียนภาษาจีน   ควบคู่กบัการฝึกทกัษะทาง

ภาษาจีนทั้ง๔ดา้น คือ การฟัง   การพดู   การอ่าน และการเขียน      มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน  มี

ทศันคติท่ีดี   เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน   มีวินยั   ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษาผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  

มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสาํนึก   ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม

ในการใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้     

1. อ่านและเขียนตวัอกัษรจีนเบ้ืองตน้ได ้

2. อ่านและเขียนคาํ กลุ่มคาํท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

3. อ่านประโยคภาษาจีนโดยใชน้ํ้าเสียงและเวน้วรรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. อ่านและเขียนประโยคคาํสั่ง และประโยคขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียนได ้

5. อ่านและเขียนคาํเชิญ คาํขอร้อง  คาํสั่งได ้

6. พดูแนะนาํตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและบุคคลใกลต้วัได ้

7. อ่านและเขียนคาํลกัษณะนามต่างๆได ้

 

รวม  7   ผลการเรียนรู้ 
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จ33202  ทกัษะภาษาจีน 6 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2 

  

คําอธิบายรายวชิา 

การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการลาํดบัคาํตามโครงสร้างของประโยคภาษาจีน  การเขียนอกัษรจีนฝึก

ทกัษะการอ่านเร็วเพื่อความเขา้ใจ เก็บขอ้มูล จบัใจความสําคญั และสรุปความจากความเรียงหรือนิทานสั้นๆ ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานดา้นศิลปวฒันธรรมและสังคมจีน  ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศจีน เช่น ศิลปวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลสาํคญัเป็นตน้ฝึกทกัษะการสนทนาและส่ือสารโตต้อบในสถานการณ์จาํลอง   

เนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัสาํคญัในการฝึกทกัษะทางภาษาจีนดา้นการฟัง-เขียนภาษาจีน   ควบคู่กบัการฝึกทกัษะทาง

ภาษาจีนทั้ง๔ดา้น คือ การฟัง   การพดู   การอ่าน และการเขียน           มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน  มี

ทศันคติท่ีดี   เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน   มีวินยั   ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษาผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  มีองค์

ความรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก   ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการ

ใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้    

1. นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการลาํดบัคาํตามโครงสร้างของประโยคภาษาจีนได ้

2. นกัเรียนสามารถเขียนอกัษรจีนไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนการเขียน 

3. นกัเรียนมีทกัษะการอ่านเร็วเพื่อความเขา้ใจ เก็บขอ้มูล จบัใจความสาํคญั และสรุปความจากความเรียงหรือนิทาน

สั้นๆ 

4. นกัเรียนสามารถสนทนาและส่ือสารโตต้อบในสถานการณ์จาํลองได ้

 

 

รวม   4   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       236 

จ31203  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารในชีวติ1 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1 

  

คําอธิบายรายวชิา 

ใช้ภาษาจีนในเร่ืองการทกัทายและการตอบรับการทกัทาย  การแนะนาํตนเอง  การถามช่ือสกุล  สามารถใช้

ภาษาท่าทางเพื่อการส่ือสารติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยการพูดสนทนาเม่ือไดรั้บการแนะนาํให้รู้จกับุคคลท่ีสาม  พูดสนทนา

ตามสถานการณ์จาํลองท่ีกาํหนด  พดูและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดเก่ียวกบัครอบครัว  อาชีพ  การแสดง

ความรู้สึกชอบ / ไม่ชอบ โดยการฝึกทกัษะทางดา้นภาษาจีนทั้ง๔ดา้นคือ  การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน   

มีทักษะในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามัคคีร่วมมือช่วยเหลือกันในการทาํงานมีทศันคติท่ีดี  เห็น

ประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษา  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้

ศึกษา  มีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  

จริยธรรมในการใชภ้าษาจีนในการส่ือสาร 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาจีนในการทกัทายและตอบรับการทกัทายได ้

2. นกัเรียนสามารถแนะนาํตนเอง สามารถถามช่ือ-สกุลได ้

3. นกัเรียนสามารถพดูแนะนาํใหรู้้จกับุคคลท่ีสามได ้

4. นกัเรียนพดูสนทนาตามสถานการณ์จาํลองท่ีกาํหนดได ้

5. นกัเรียนสามารถพดูภาษาจีนตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดเก่ียวกบัครอบครัว  อาชีพ  การแสดงความรู้สึก 

ชอบ / ไม่ชอบไดถู้กตอ้ง 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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จ31204  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารในชีวติ 2 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2 

  

คําอธิบายรายวชิา 

ใชภ้าษาจีนจากโครงสร้างประโยคบอกเล่าและประโยคคาํถามระดบัพื้นฐาน  คาํสั่ง คาํขอร้อง คาํแนะนาํท่ีใช้

บ่อยๆ ในหอ้งเรียน  ฝึกพดูโตต้อบทกัทาย กล่าวลา และขอบคุณ การแนะนาํตวัเอง เครือญาติและเพื่อนเก่ียวกบัช่ือ-

สกุล อาย ุสัญชาติ สมาชิกในครอบครัว อาชีพการงาน ความชอบ การกล่าวตอ้นรับแขก บอกตาํแหน่งท่ีตั้งของส่ิงของ

และสถานท่ี  

               โดยการฝึกทกัษะทางด้านภาษาจีนทั้ง๔ด้านคือ  การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  มีทกัษะในการ

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน มีทศันคติท่ีดี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ

ภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษา      ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้

ศึกษา  มีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  

จริยธรรมในการใชภ้าษาจีนในการส่ือสาร 

ผลการเรียนรู้  

1. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาจีนจากโครงสร้างประโยคบอกเล่าและประโยคคาํถามระดบัพื้นฐาน  คาํสั่ง  คาํ

ขอร้อง คาํแนะนาํท่ีใชบ้่อยๆ ในหอ้งเรียนได ้

2. นกัเรียนพดูโตต้อบทกัทาย  กล่าวลา  และขอบคุณได ้

3. นกัเรียนสามารถแนะนาํตวัเอง เครือญาติและเพื่อนเก่ียวกบัช่ือ-สกุล อาย ุสัญชาติ สมาชิกในครอบครัว อาชีพ

การงาน ความชอบ 

4. นกัเรียนกล่าวตอ้นรับแขกได ้

5. นกัเรียนบอกตาํแหน่งท่ีตั้งของส่ิงของและสถานท่ี  

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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จ32203  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารในชีวติ 2 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1 

  

คําอธิบายรายวชิา 

พดูภาษาจีนเป็นประโยคและบทสนทนาสั้นๆ เก่ียวกบัชีวติประจาํวนัของตนเองและครอบครัว  ฝึกพดูแนะนาํ

เครือญาติและเพื่อน บอกตาํแหน่งท่ีตั้งของส่ิงของและสถานท่ี การบอกวนั-เวลา กล่าวอวยพร สนทนาบนโตะ๊อาหาร  รู้

ศพัทอ์าหารและเคร่ืองด่ืมการซกัถามและตอบกลบั  เรียนรู้คาํศพัทกิ์จกรรมเวลาวา่งและนนัทนาการเป็นภาษาจีน 

               โดยการฝึกทกัษะทางด้านภาษาจีนทั้ง๔ด้านคือ  การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  มีทกัษะในการ

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน มีทศันคติท่ีดี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ

ภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสตัย ์ ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษา      ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้

ศึกษา  มีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  

จริยธรรมในการใชภ้าษาจีนในการส่ือสาร 

ผลการเรียนรู้  

1. นกัเรียนสามารถพดูภาษาจีนเป็นประโยคและบทสนทนาสั้นๆ เก่ียวกบัชีวติประจาํวนัของตนเองและ

ครอบครัว 

2. นกัเรียนสามารถพดูแนะนาํเครือญาติและเพื่อน 

3. นกัเรียนสามารถบอกตาํแหน่งท่ีตั้งของส่ิงของและสถานท่ีได ้

4. นกัเรียนสามารถบอกวนั-เวลา กล่าวอวยพร  

5. นกัเรียนสามารถสนทนาบนโตะ๊อาหารรู้ศพัทอ์าหารและเคร่ืองด่ืม การซกัถามและตอบกลบั  

6. เรียนรู้คาํศพัทกิ์จกรรมเวลาวา่งและนนัทนาการเป็นภาษาจีน 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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จ32204  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารในชีวติ 4 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2 

  

คําอธิบายรายวชิา 

ประโยคและบทสนทนาสั้นๆ เก่ียวกบัชีวติประจาํวนั การถามและบอกเวลา การถามและบอกทาง การกล่าว

ชมเชย  ส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี การเดินทางท่องเท่ียว เวลาวา่งและนนัทนาการ อาหารและเคร่ืองด่ืม การพูดแสดงความ

คิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  ใหข้อ้มูล แนะนาํ ช้ีแจงและอธิบายวธีิการ ลาํดบัขั้นตอน ทิศทาง   

ศึกษาการนบัจาํนวนหลกัการเขียนลาํดบัขีดเส้นของตวัอกัษรจีน ตลอดจนการฝึกใชพ้จนานุกรมจีน-ไทย  โดยการฝึก

ทกัษะทางดา้นภาษาจีนทั้ง๔ดา้นคือ  การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน   

มีทกัษะในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน มีทศันคติท่ีดี  เห็น

ประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

            ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษาผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  

มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม

ในการใชภ้าษาจีนในการส่ือสาร 

ผลการเรียนรู้     

1. นกัเรียนสามารถใชป้ระโยคและบทสนทนาสั้นๆ เก่ียวกบัชีวติประจาํวนั การถามและบอกเวลา การถามและ

บอกทาง การกล่าวชมเชย  ส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี การเดินทางท่องเท่ียว เวลาวา่งและนนัทนาการ อาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

2. นกัเรียนสามารถพดูแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  ใหข้อ้มูล แนะนาํ ช้ีแจง

และอธิบายวธีิการ ลาํดบัขั้นตอน ทิศทาง   

3. นกัเรียนศึกษานบัจาํนวนหลกัการเขียนลาํดบัขีดเส้นของตวัอกัษรจีน ตลอดจนการฝึกใชพ้จนานุกรมจีน-ไทย

ได ้

 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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จ33203  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารในชีวติ 5 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1 

  

คําอธิบายรายวชิา 

ประโยคและบทสนทนาสั้ นๆ เก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม สถานท่ีโรงเรียน  การพูดแนะนาํ

บุคคลและประวติัความเป็นมาของสถานท่ี การพูดแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอย่างประกอบ  

ศึกษาชนิดของคาํในภาษาจีน และตาํแหน่งหนา้ท่ีของคาํต่างๆ ในประโยค  วฒันธรรมของชาวจีนในการแนะนาํตวัและ

แสดงความเคารพผูอ้าวุโส วิถีการดาํเนินชีวิตของชาวจีนกบัของชาวไทย โดยการฝึกทกัษะทางดา้นภาษาจีนทั้ง๔ดา้น

คือ  การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน   

มีทกัษะในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกันในการทาํงาน มีทศันคติท่ีดี  เห็น

ประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงานผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ

ในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษา    

 ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา  มีองค์ความรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้าง

จิตสาํนึก  ความรับผดิชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชภ้าษาจีนในการส่ือสาร 

ผลการเรียนรู้     

1. อ่านและเขียนคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวมทั้งจดจาํความหมายและหลกัการใชไ้ดอ้ยา่งแม่นยาํ 

2. อ่านออกเสียงขอ้ความและบทสนทนาสั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

3. แต่งประโยคสั้นๆ โดยใชค้าํศพัท ์สาํนวนภาษา หรือโครงสร้างท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

4. ใชถ้อ้ยคาํพดูแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. เลือกภาพหรือสัญลกัษณ์ไดต้รงกบัความหมายของประโยคหรือขอ้ความสั้นๆ ท่ีอ่านหรือฟัง 

6. รู้ตาํแหน่งและหนา้ท่ีของคาํชนิดต่างๆ ในประโยคภาษาจีน  

7. รู้วฒันธรรมของชาวจีนในการแนะนาํตวัและแสดงความเคารพผูอ้าวุโส วถีิการดาํเนินชีวติของชาวจีนและชาว

ไทย 

 

 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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จ33204  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารในชีวติ 6 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2 

  

คําอธิบายรายวชิา 

อ่านออกเสียงขอ้ความและบทสนทนาสั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  เขียนคาํศพัท ์สํานวนภาษาและ

ประโยคในบทเรียนไดถู้กตอ้งและเขา้ใจความหมาย ฟังหรืออ่านคาํแนะนาํ คาํช้ีแจงและคาํอธิบายง่ายๆไดเ้ขา้ใจ และ

ปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง เลือกภาพหรือสัญลกัษณ์ไดต้รงกบัความหมายของประโยคหรือขอ้ความสั้นๆ ท่ีอ่านหรือฟัง บอก

ใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาสั้นๆไดถู้กตอ้ง ใชถ้อ้ยคาํพดูแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตวัอย่างประกอบ ให้ขอ้มูล แนะนาํ ช้ีแจงและอธิบายไดอ้ย่างเหมาะสมมีการจดักิจกรรมให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัการท่องเท่ียว ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนในทอ้งถ่ินหรือประเทศชาติ 

               โดยการฝึกทกัษะทางด้านภาษาจีนทั้ง๔ด้านคือ  การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  มีทกัษะในการ

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน มีทศันคติท่ีดี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ

ภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสตัย ์ ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

   ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชท้กัษะการส่ือสารทางภาษา      ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้

ศึกษา  มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพือ่ใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสาํนึก  ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  

จริยธรรมในการใชภ้าษาจีนในการส่ือสาร 

ผลการเรียนรู้  

1. อ่านออกเสียงขอ้ความและบทสนทนาสั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

2. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาและประโยคในบทเรียนไดถู้กตอ้งและเขา้ใจความหมาย 

3. ฟังหรืออ่านคาํแนะนาํ คาํช้ีแจงและคาํอธิบายง่ายๆไดเ้ขา้ใจ และปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง 

4. เลือกภาพหรือสัญลกัษณ์ไดต้รงกบัความหมายของประโยคหรือขอ้ความสั้นๆ ท่ีอ่านหรือฟัง 

5. บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาสั้นๆไดถู้กตอ้ง 

6. ใชถ้อ้ยคาํพดูแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ ให้ขอ้มูล แนะนาํ ช้ีแจงและ

อธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. มีการจดักิจกรรมใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนในทอ้งถ่ินหรือ

ประเทศชาติ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       242 

จ31205  หลกัภาษาจีนเบือ้งต้น 1   

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1 

  

คําอธิบายรายวชิา 

ลาํดบัคาํในประโยคภาษาจีน  ประโยคคาํถามและการตอบรับ/ปฏิเสธ  อ่านออกเสียงและเขียนระบบเสียงของ

ภาษาจีนกลาง  คาํและกลุ่มคาํระบบเสียงของภาษาจีนกลาง  เขา้ใจขอ้ความภาษาจีนท่ีอ่านเขียนตวัอกัษรจีนอย่างง่าย

และตวัเลขอกัษรจีน  เขียนคาํศพัทภ์าษาจีนเติมประโยคใหส้มบูรณ์  เขียนบรรยายภาพโดยใชข้อ้ความภาษาจีนสั้นๆ 

โดยการฝึกทกัษะทางภาษาจีนทั้ง ๔  ดา้น  คือ  การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน มีทกัษะในการส่ือสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน  มีทศันคติท่ีดี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มี

วนิยั  ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

สามารถพดูประโยคภาษาจีนได ้ ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามมารยาท อ่านออกเสียงและเขียนไดถู้กตอ้ง เห็นคุณค่า

ของภาษาจีน  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา   มีองค์ความรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาคน้ควา้ต่อ  มุ่ง

สร้างจิตสาํนึก  ความรับผดิชอบต่อสังคม   มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใชป้ระโยคคาํถามและการตอบรับ/ปฏิเสธ  ได ้

2. สามารถอ่านออกเสียงและเขียนระบบเสียงของภาษาจีนกลางได ้

3. เขา้ใจขอ้ความภาษาจีนท่ีอ่านเขียนตวัอกัษรจีนอยา่งง่ายและตวัเลขอกัษรจีนได ้

4. สามารถเขียนคาํศพัทภ์าษาจีนเติมประโยคใหส้มบูรณ์ได ้

5. สามารถเขียนบรรยายภาพโดยใชข้อ้ความภาษาจีนสั้นๆได ้

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       243 

จ31206  หลกัภาษาจีนเบือ้งต้น 2   

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  4       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2 

  

คําอธิบายรายวชิา 

 

เขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบสนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆเพื่อแสดง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลความตอ้งการของตนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัเองเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง 

ภาษาจีนและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและวฒันธรรมไทยในเร่ืองเสียงสระพยญัชนะเขา้ใจคาํ 

กลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและประโยคง่ายๆไดถู้กตอ้ง 

สืบคน้ขอ้มูลขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลองโดยการฝึกทกัษะทางภาษาจีนทั้ง ๔  ดา้น  คือ  การฟัง  การพดู  

การอ่านและการเขียน  

มีทกัษะในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน  มีทศันคติท่ีดี  เห็น

ประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

สามารถพูดประโยคภาษาจีนได ้ ใช้ภาษาได้ถูกตอ้งตามมารยาท อ่านออกเสียงและเขียนได้ถูกตอ้ง เห็นคุณค่าของ

ภาษาจีน  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา    

มีองค์ความรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อสังคม   มีคุณธรรม  

จริยธรรมในการใชภ้าษาจีน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. เขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบ 

2. สนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆเพื่อแสดงความสพัพนัธ์ระหวา่งบุคคลความตอ้งการของ 

3. ตนเองและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองได ้

4. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาจีนและวฒันธรรมไทยในเร่ืองเสียงสระพยญัชนะ 

5. เขา้ใจกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและ 

6. ประโยคง่ายๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. เขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลอง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       244 

จ32205  หลกัภาษาจีนเบือ้งต้น 3   

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1 

  

คําอธิบายรายวชิา 

เขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบโดยสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองเป็นภาษาจีนสนทนาดว้ย

ภาษาง่ายๆสั้นๆเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความตอ้งการของตนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัเองโดยสามารถ

เขียนขอ้มูลตวัเองไดเ้ขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาจีนและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและวฒันธรรมไทยในเร่ือง

เสียงสระพยญัชนะคาํวลีประโยคเขา้ใจคาํกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและ

ประโยคง่ายๆไดถู้กตอ้งมีทกัษะสรุปความสาํคญัขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลอง 

โดยการฝึกทกัษะทางภาษาจีนทั้ง ๔  ด้าน  คือ  การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน มีทกัษะในการส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้ 

 มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน  มีทศันคติท่ีดี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มีวนิยั  

ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงานสามารถพดูประโยคภาษาจีนได ้  

ใช้ภาษาไดถู้กตอ้งตามมารยาท อ่านออกเสียงและเขียนได้ถูกตอ้ง เห็นคุณค่าของภาษาจีน  ผูเ้รียนสามารถ

บูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา   มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่งสร้างจิตสํานึก  ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม   มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชภ้าษาจีน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. เขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบโดยสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองเป็นภาษาจีนได ้

2. สนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆเพื่อแสดงความสพัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความตอ้งการของตนและใหข้อ้มลู

เก่ียวกบัตนเองไดโ้ดยสามารถเขียนขอ้มูลตวัเองได ้

3. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาจีนและวฒันธรรมไทยในเร่ืองเสียงสระพยญัชนะ 

4. เขา้ใจกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและ 

5. ประโยคง่ายๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. นกัเรียนสามารถสรุปใจความสาํคญัและเขา้ใจขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลอง 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

                                                                                                                                     
                                     หลกัสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)   
                                     ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  ปีการศึกษา 2559 



          หลกัสูตรสถานศึกษา       245 

จ32206 หลกัภาษาจีนเบือ้งต้น 4   

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  5       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2 

  

คําอธิบายรายวชิา 

เขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องและสนทนา   เขา้ใจนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบและเล่านิทานสนทนาดว้ยภาษาง่ายๆ

สั้นๆเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลความตอ้งการของตนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเองเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง

ภาษาจีนและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและวฒันธรรมไทยในเร่ืองเสียงสระพยญัชนะคาํวลีประโยคเขา้ใจคาํกลุ่มคาํท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและประโยคง่ายๆไดถู้กตอ้งและเขา้ใจภาษาท่าทางการ

ส่ือสารขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลองเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาจีน 

โดยการฝึกทกัษะทางภาษาจีนทั้ง ๔  ดา้น  คือ  การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน  

มีทกัษะในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกันในการทาํงาน  มีทศันคติท่ีดี  เห็น

ประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

สามารถพดูประโยคภาษาจีนได ้ ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามมารยาท อ่านออกเสียงและเขียนไดถู้กตอ้ง เห็นคุณค่า

ของภาษาจีน  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา   มีองค์ความรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาคน้ควา้ต่อ  มุ่ง

สร้างจิตสาํนึก  ความรับผดิชอบต่อสังคม   มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. นกัเรียนเขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องและสนทนาได ้  

2. นกัเรียนเขา้ใจนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบและเล่านิทานได ้

3. สนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆเพื่อแสดงความสพัพนัธ์ระหวา่งบุคคลความตอ้งการของ 

ตนเองและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองได ้

4. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาจีนและวฒันธรรมไทยในเร่ืองเสียงสระพยญัชนะ 

5. เขา้ใจกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและประโยคง่ายๆได ้

6. เขา้ใจภาษาท่าทางการส่ือสารขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลอง 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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สาระการเรียนรู้เพิม่เติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่1 

  

คําอธิบายรายวชิา 

เขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องและสนทนาเขา้ใจนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบและเล่านิทานสนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆ

เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลความตอ้งการของตนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัเองเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง

ภาษาจีนและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและวฒันธรรมไทยในเร่ืองเสียงสระพยญัชนะคาํวลีประโยคเขา้ใจคาํกลุ่มคาํท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและประโยคง่ายๆไดถู้กตอ้งและเขา้ใจภาษาท่าทางการ

ส่ือสารขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลองเขา้ร่วมและสามารถส่ือสารกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมโดย

การฝึกทกัษะทางภาษาจีนทั้ง๔ดา้นคือการฟังการพดูการอ่านและการเขียน 

มีทกัษะในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงานมีทศันคติท่ีดีเห็นประโยชน์

และคุณค่าของภาษาจีนมีวินยัซ่ือสัตยใ์ฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

สามารถพดูประโยคภาษาจีนไดใ้ชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามมารยาทอ่านออกเสียงและเขียนไดถู้กตอ้ง 

เห็นคุณค่าของภาษาจีนผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษามีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษา

คน้ควา้ต่อมุ่งสร้างจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชภ้าษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. นกัเรียนเขา้ใจคาํสั่งคาํขอร้องและสนทนาได ้

2. นกัเรียนเขา้ใจนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบและเล่านิทานได ้

3. สนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆเพื่อแสดงความสพัพนัธ์ระหวา่งบุคคลความตอ้งการของ 

ตนเองและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองได ้

4. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาจีนและวฒันธรรมไทยในเร่ืองเสียงสระพยญัชนะ 

5. เขา้ใจกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระกลุ่มคาํและประโยคง่ายๆได ้

6. เขา้ใจภาษาท่าทางการส่ือสารขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลงานฉลอง 

7. นกัเรียนเขา้ร่วมและสามารถส่ือสารกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมได ้

รวม   7  ผลการเรียนรู้  
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สาระการเรียนรู้เพิม่เติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  6       จํานวน 1.5 หน่วยกติ 

       เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       ภาคเรียนที ่2 

  

คําอธิบายรายวชิา 

                สนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆ เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความตอ้งการของตน ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

ตวัเอง เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาจีนและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและวฒันธรรมไทย ในเร่ือง เสียง สระ 

พยญัชนะ คาํ วลี ประโยค เขา้ใจคาํ กลุ่มคาํ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียง สระ กลุ่มคาํ และ

ประโยคง่ายๆไดถู้กตอ้ง และเขา้ใจภาษาท่าทาง การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลอง  

                 โดยการฝึกทกัษะทางภาษาจีนทั้ง ๔  ดา้น  คือ  การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน มีทกัษะในการส่ือสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามคัคีร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน  มีทศันคติท่ีดี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาจีน  มี

วนิยั  ซ่ือสัตย ์  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                สามารถพดูประโยคภาษาจีนได ้ ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามมารยาท อ่านออกเสียงและเขียนไดถู้กตอ้ง เห็นคุณค่า

ของภาษาจีน  ผูเ้รียนสามารถบรูณาการองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษา   มีองคค์วามรู้ดา้นภาษาจีนเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อ  มุ่ง

สร้างจิตสาํนึก  ความรับผดิชอบต่อสังคม   มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชภ้าษาจีน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. สนทนาดว้ยภาษาง่ายๆสั้นๆเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

2. บอกความตอ้งการของตนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเองบุคคลและส่ิงรอบตวั 

3. นาํเสนอขอ้มูลในกิจวตัรประจาํวนัเป็นภาษาจีนได ้

4. เขา้ใจกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียง สระ กลุ่มคาํ และประโยคง่ายๆไดอ้ยา่ง

ละเอียดยิง่ข้ึน 

5. เขา้ใจกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆโดยออกเสียงสระพยญัชนะและประโยคง่ายๆไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

6. เขา้ใจภาษาท่าทางการส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลอง 

และแสดงสถานการณ์ จาํลองได ้ เขา้ใจพฤติกรรมในการปฎิบติัได ้

7. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาจีนและวฒันธรรมและแยกขอ้แต่งต่างของวฒันธรรมไทย 

กบัวฒันธรรมจีนได ้

รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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